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Kết thúc phiên 14/4, VN-Index giảm 0,87 điểm (-0,16%), xuống 558,67
điểm. Độ rộng của thị trường được nới rộng thêm theo hướng tiêu cực.
Số mã tăng giá vẫn giữ nguyên ở con số 70, trong khi số mã giảm lên
150 mã. Thanh khoản đứng ở mức thấp với tổng khối lượng giao dịch
đạt 69,5 triệu đơn vị, giá trị 1.324 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn cũng
không còn duy trì được sắc xanh đồng đều như phiên sáng. Chỉ còn
PVD, GAS là thực sự vững vàng, còn lại EIB, BID, MSN chỉ còn tăng ở
mức tối thiếu, trong khi CTG, BVH, FPT quay đầu giảm giá, VIC nới
rộng đà giảm. Điểm tích cực trong phiên hôm nay là thanh khoản nhóm
ngân hàng gia tăng với BID được khớp hơn 5 triệu đơn vị, CTG cũng
được khớp hơn 4,3 triệu đơn vị.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)
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-0.46

SÀN HCM SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại đã mua ròng 5.735.940 đơn vị với tổng giá trị
tương ứng 175,08 tỷ đồng, tăng 33,69% về lượng và 62,02% về giá trị
so với phiên trước. Các cổ phiếu ngân hàng đều dẫn đầu danh mục
được mua ròng mạnh nhất khối lượng cụ thể là BID, CTG, VCB, PVD,
GAS, MSN, VIC. Trên HNX, khối này đã mua ròng 700.338 đơn vị với
tổng giá trị tương ứng 8,22 tỷ đồng. Top mua ròng là PVS, SHB, VND.
Trong khi LAS bị bán ròng mạnh

TỔNG QUAN GD NĐTNN
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Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,46 điểm (-0,55%), xuống 82,2 điểm với
64 mã tăng, trong khi có tới 132 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 35,26 triệu đơn vị, giá trị 466 tỷ đồng. KVC vẫn là điểm sáng nhất
trên sàn này khi tiếp tục được mua vào rất mạnh, đóng cửa ở mức trần
20.800 đồng, tăng 30% với hơn 2 triệu đơn vị được khớp. Trong khi đó,
các mã dẫn dắt trên sàn đều khá yếu, FIT, KLF đóng cửa ở tham chiếu
với tổng khớp 3,8 triệu đơn vị và 2,3 triệu đơn vị, trong khi SHB giảm
nhẹ 1 bước giá và khớp được 2,4 triệu đơn vị. ITQ dù lực mua gia
tăng, nhưng không đủ để hấp thụ hết lượng dư bán giá sàn.466.05

35,261,808

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trong khi LAS bị bán ròng mạnh.BÁN 6,006,610 199,300



Điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp, Vn-Index
đóng cửa để mất 0.87 điểm xuống 558.67 điểm. Thanh
khoản không thay đổi nhiều so với phiên trước. Hiện tại
MACD đã co hẹp khoảng cách với đường tín hiệu và
xuất hiện phân kỳ âm. Ngoài ra các chỉ báo RSI và MFI
đang phục hồi khỏi vùng quá bán. Do đó, đây là tín hiệu
cho thấy tâm lý nhà đầu tư bớt tiêu cực và đà giảm đang
tạm chững lại. Tuy nhiên, chưa có tín hiệu rõ ràng về
khả năng phục hồi của thị trường. Ngưỡng hỗ trợ hiện
tại là 540 điểm.

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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90 điểm

540 điểm
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Yếu

HNX-Index có phiên giảm nhẹ với cây nến đỏ thân nhỏ
phiên nay dao động tương đối hẹp và độ dao động
tương đương với phiên trước. Thanh khoản tiếp tục duy
trì ở mức thấp thể hiện trạng thái thận trọng của nhà
đầu tư. Các tín hiệu tích cực đến từ MACD khi phiên
nay đường này đã co hẹp khoảng cách với đường tín
hiệu. Ngoài ra các chỉ báo RSI và MFI cũng đang phục
hồi khỏi vùng quá bán thể hiện dòng tiền đang trở lại thị
trường. Với các tín hiệu này thì kỳ vọng về nhịp phục hồi
trong các phiên tới. Tuy nhiên chưa có tín hiệu xác nhận
rõ ràng xu thế phục hồi. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 80
điểm.

87 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 15/04/2015
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Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ngày thứ Ba trước nỗi lo sợ ngày càng sâu sắc rằng đồng USD mạnh và giá
dầu thấp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai,
chỉ số Dow Jones giảm 80.61 điểm (tương ứng 0.45%) còn 17,977.04 điểm, chỉ số S&P 500 rớt 9.63 điểm
(tương ứng 0.46%) xuống 2,092.43 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 7.73 điểm (tương ứng 0.15%) đóng
cửa tại 4,988.25 điểm. Mùa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn sôi động trong tuần này. Số liệu của
Thomson Reuters cho thấy ước tính lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp S&P 500 đã giảm mạnh so với thời
điểm ngày 01/01/2015. Theo dự tính, lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp S&P 500 sẽ giảm 2.9% so với cùng
kỳ năm ngoái. Có thời điểm trong phiên, Nasdaq tích tắc vượt mốc 5,000 điểm và cách mức cao mọi thời đại
trong phiên 110 điểm. 

Động lực tăng điểm của thị trường chưa thực sự thuyết phục khi thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh, có thể
tác động trên diện rộng. Các thông tin về kỳ họp đại hội cổ đông 2015 của doanh nghiệp ít nhiều đều đã nằm
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Kịch bản tích cực chiều hôm qua đã không thể lặp lại chiều nay. Cầu ngoại vẫn tốt, nhưng lực xả còn mạnh hơn
ép hàng loạt blue-chips không ngóc đầu lên được. Thị trường có một nhịp rơi khá nhanh đầu phiên chiều, giống
hệt những biến động chiều hôm qua. Điểm khác lại nằm ở chỗ, hôm qua cầu vào kéo giá tốt đẩy blue-chips
phục hồi dựng ngược và VN-Index đóng cửa sát đỉnh cao nhất. Chiều nay thì khác, cầu quá yếu khiến giá chỉ
chững lại rồi tiếp tục cắm đầu và VN-Index đóng cửa sát điểm đáy thấp nhất. Hiện tại, quan điểm của chúng tôi
nhìn chung chưa thay đổi. Đường giá cũng đang rất gần đường MA100, tương đương vùng 568. Dù phiên hôm
nay chưa xuất hiện dấu hiệu bán mạnh nhưng chúng tôi lưu ý rủi ro ngắn hạn vẫn tồn tại nên nhà đầu tư nên
nâng mức độ thận trọng trong giai đoạn này. Các phiên tới, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co mạnh
trong vùng 560-568. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và nhóm cơ bản vẫn thu hút cầu tốt, VN-Index có thể tiếp tục
duy trì nhịp hồi, nhưng chúng tôi nhấn mạnh VN-Index đã bước vào vùng mục tiêu nên các phiên tăng sẽ là cơ
hội để giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, hạn chế mua vào, đặc biệt không mua đuổi

Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ ở tỷ lệ 40% và có thể kết hợp thực hiện trading một
phần để bình quân giá vốn, tuy nhiên nên tránh tâm lý mua đuổi giá xanh khi thị trường đi lên hay bán tháo khi
thị trường cho dấu hiệu điều chỉnh.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN
Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp
khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.

trong kỳ vọng của nhà đầu tư và mang tính cục bộ nên chưa đủ sức tạo hiệu ứng.

KHUYẾN CÁO
Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần
phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.




