
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá
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Số cp giảm giá

105

VN-Index chiều nay đóng cửa ghi được 3,78 điểm (tương đương tăng
0,67%) lên 568,28 điểm. Cổ phiếu dầu khí vẫn là động lực dẫn dắt VN-
Index tăng điểm. Thanh khoản chung toàn sàn có sự cải thiện so với
ngày hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 100.518.330
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 1.826,5 tỷ đồng. VN-Index đã
có thêm một phiên tăng điểm đi cùng với sự cởi mở hơn của dòng tiền.
Thời điểm hưng phấn nhất, chỉ số đã tăng chạm ngưỡng 570 điểm như
một phản ứng thăm dò tích cực từ phía người mua. Độ rộng thị trường
ở trong tình trạng tích cực. Số cổ phiếu tăng điểm chiếm số đông.
Toàn sàn có 105 mã tăng, 89 mã đứng giá và 85 mã giảm giá. Cổ
phiếu dầu khí tiếp tục gây ấn tượng với mức tăng mạnh và giao dịch
sôi động. Bộ ba cổ phiếu ngân hàng là BID, VCB, CTG đã đồng loạt
tăng điểm giúp thị trường duy trì sắc xanh. 

CTCP CK Đông Nam Á - 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. aseansc.com.vn - E-mail: aseansc@aseansc.com.vn

96.542.990

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

568,30

1.718,88

85

3,78

89

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

THỨ SÁU
17/04/2015

NHẬN ĐỊNH  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

0,36

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại đã mua ròng 8.754.770 đơn vị với tổng giá trị
tương ứng 203,15 tỷ đồng. Top mua ròng là BID, PVD, HHS, VCB,
DPM. Trên HNX, khối này đã mua ròng 1.757.760 đơn vị với tổng giá
trị tương ứng 17,65 tỷ đồng, tăng 60,95% về lượng và 25,8% về giá trị
so với phiên trước. Top mua ròng là VCG, VND, KLS. Ở chiều bán
ròng thì DBC và LAS tiếp tục bị bán mạnh.
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Đóng cửa ngày giao dịch, HNX-Index tăng nhẹ 0,36 điểm (tương
đương 0,44%) đứng ở 83,4 điểm. Thanh khoản bứt phá đạt mức cao.
Hoạt động mua - bán trở nên nhộm nhịp, dòng tiền chảy mạnh giúp
thanh khoản hào hứng gia tăng. Khép phiên, tổng khối lượng giao dịch
toàn thị trường đạt hơn 51,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch
là 729,54 tỷ đồng. Tại thời điểm đóng cửa, thống kê toàn thị trường ghi
nhận 100 mã tăng, 73 mã giảm và 66 mã đứng giá. Sắc đỏ vắng bóng
hẳn ở nhóm cổ phiếu chủ chốt. Tại thời điểm đóng cửa: ACB, PVX,
VCG dừng mốc tham chiếu; SCR, SHB tăng 100 đồng; BVS, KLS tăng
200 đồng. Với gần 4,3 triệu đơn vị khớp thành công, KLF tiếp tục dẫn
đầu thanh khoản toàn sàn. .
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Hai đường +DI và -DI đã cho mua trở lại trong những
phiên giao dịch gần đây. Vì vậy, rủi ro của thị trường đã
giảm bớt. Chỉ số ADX giảm nhẹ và dao động quanh
mức 25 trong những phiên gần đây. Điều này cho thấy
xu hướng hiện hành đang ở mức trung bình. Vì vậy,
khả năng sụt giảm sâu sẽ không cao trong ngắn hạn.
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.
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HNX-Index tiếp tục tăng nhẹ lvà vẫn duy trì phía trên
đường MA(20) cùng độ rộng tăng điểm mở rộng. Tuy
nhiên, 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.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 17/04/2015
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Đóng cửa phiên 15/4, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial
Average tăng 75,91 điểm (0,42%) lên chốt phiên ở 18.112,61 điểm; S&P 500 cũng tiến 10,79 điểm (0,51%) lên
chốt phiên ở 2.106,63 điểm, trong khi Nasdaq Composite bật 33,73 điểm (0,68%) lên 5.011,02 điểm. Đặc biệt
tăng mạnh trong phiên là các cổ phiếu của ngành dầu khí, trong đó ExxonMobil tăng 1,7% và Marathon Oil tăng
tới 4,4%. Kết phiên này, trên thị trường dầu mỏ New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng chạm đỉnh cao nhất kể từ
đầu năm tới nay. Những báo cáo lợi nhuận quý 1/2015 trái chiều cũng phân hóa các cổ phiếu, với Bank of
America giảm 1,1% khi lợi nhuận không được như kỳ vọng, trong khi Intel lại "nhảy" 4,3% do thu nhập ròng
trong quý tăng 3% lên 2 tỷ USD, bất chấp hoạt động kém cỏi của mảng kinh doanh máy tính cá nhân. Trong
khi đó, theo một báo cáo gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần lớn các lĩnh vực của nền kinh tế
Mỹ đều tăng trưởng trong những tuần gần đây,

Xu hướng tăng điểm hiện tại đã lan từ nhóm các cổ phiếu dầu khí sang nhiều nhóm ngành khác giúp thị trường
được mở rộng tích cực. Thanh khoản cũng có sự cải thiện cho thấy dòng tiền khối nội đã có sự nhìn nhận thị
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Với tâm lý tích cực từ phiên trước đó thị trường tăng mạnh ngay sau giờ mở cửa. Tuy nhiên chỉ với nhóm dầu
khí thì nhịp tăng này tỏ ra khó duy trì, thanh khoản tụt giảm mạnh cho thấy khả năng đảo chiều sẽ diễn ra. Tuy
nhiên, điều bất ngờ thứ 2 trong 2 ngày là nhóm Ngân hàng đã trở lại đúng lúc và đẩy VN-Index chạm tới mốc
570 điểm. Đáng tiếc là thị trường vẫn suy giảm nhẹ về cuối phiên và dù thanh khoản đã gia tăng nhưng đó là
điểm không tích cực. Theo đó chúng tôi giữ quan điểm diễn biến thị trường chưa xấu đi. Tuy vậy nhà đầu tư
nên lưu ý việc một số cổ phiếu trụ đã tăng khá mạnh tính từ thời điểm VN-Index bứt phá khỏi mốc cản 550
điểm và hiện tại đang test lại các mốc cản trong ngắn hạn. Với cái nhìn thận trọng, chúng tôi cho rằng những
trường hợp đã mua bắt đáy thành công và những trường hợp còn nhiều cổ phiếu, có thể tiếp tục canh bán dần
để giảm tỷ trọng cổ phiếu. Chúng tôi không khuyến khích mua vào tại thời điểm này, đặc biệt là mua đuổi.

Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ ở tỷ lệ 40% và tiếp tục chốt lời từng phần trong các
nhịp tăng tới khi chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự. Việc mua vào giai đoạn hiện tại chỉ nên giải ngân ít một khi
thị trường điều chỉnh và duy trì trạng thái cổ phiếu thấp. Vì nếu không vượt được ngưỡng kháng cự hiện tại thì
khả năng cao thị trường có nhịp điều chỉnh đáng kể. 

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.

trường mang tính lạc quan hơn sau giai đoạn dài đứng ngoài với tâm lý nghi ngờ.

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.




