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Biểu đồ VNIndex

Nhận định thị trường
Thị trường chứng khoán vẫn lặp lại điệp khúc đi ngang khi chỉ số mở cửa đầu tuần
khá tích cực khi VNINdex giảm 1,75 điểm còn 431,14, HNX-Index mất 0,46 điểm về
73,9, VN-30 mất 3,52 chốt tại 504,71. Khối lượng giao dịch sàn HSX đạt 37.060.530
đơn vị còn sàn HNX có 21.626.300 cổ phiếu được mua bán thành công. Mở cửa thị
trường, sàn HSX đã không cho thấy nhiều thay đổi khi chỉ số VNIndex chỉ giảm nhẹ
và các giao dịch chỉ có vài lệnh được khớp mang tính tham chiếu. Sang tới phiên
liên tục, thị trường vẫn diễn ra khá buồn tẻ khi các mã cổ phiếu dao động trong biên
độ rất hẹp. Cả hai bên cung cầu đều dường như bất động khi các lệnh đối ứng rất
thưa thớt. Màu sắc trên bảng điện tử lúc đỏ lúc xanh nhưng VNIndex chỉ xoay
quanh ngưỡng 430 điểm. Các mã chủ chốt cũng không có điểm nhấn nào đáng kể.
Thanh khoản đối với SSI thấp một cách đáng quan ngại khi cả phiên chỉ có hơn 0,6
triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. STB là mã được mua bán sôi động nhất khi có
tới trên 3,258 triệu cổ phiếu được giao dịch. Trong danh sách VN-30 có 4 mã tăng
giá, 4 mã đứng giá và tới 22 mã giảm giá. Trên sàn HNX, tình hình cũng tương tự
khi diễn biến các mã chủ chốt lặp lại trong suốt cả phiên: ACB, PVS, PVS, PVX,
VCG đều đóng cửa với mức giá quanh tham chiếu.

Biểu đồ cổ phiếu SSI

Như vậy, thị trường đã dậm chân tại chỗ trong suốt 2 tuần gần đây và cho thấy sẽ
không có nhiều cải thiện trong thời gian tới. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là thanh
khoản của của thị trường không có đột biến. Sự chũng lại về mặt bằng giá của các
cổ phiếu là khá bất thường khi cả hai bên cung cầu không còn thiết tha gì với các
giao dịch. Thông tin về giá xăng giảm thêm 700 đồng/l sẽ có tác động phần nào tới
tâm lý thị trường tuy nhiên các chỉ số có thể tăng nhẹ được trong phiên ngày mai
nhưng sẽ khó có sự khởi sắc ngay tức thời. Ngay cả câu chuyện CPI trong tháng
6/2012 trên cả hai thành phố Hà Nội và HCM đều giảm lần lượt là 0,17% và 0,43%
so với tháng trước cũng không còn là mối bận tâm chính nữa khi đà giảm phát là rõ
ràng cũng với đó là sức cầu tiêu dùng sụt giảm. Việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ hoãn niêm yết đến cuối quý 3 năm nay đã cho thấy
sự không thuận lợi của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Sau mức lãi
suất cho vay 13% đối với các doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực ưu đãi (nông nghiệp
nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa) thì nhiều
ngân hàng đã tiến hành mở rộng đối tượng khách hàng được tiếp cận mức lãi suất
hợp lý hơn. Cụ thể là nhóm các khách hàng được đánh giá tín nhiệm tốt, các khách
hàng truyền thống, có quan hệ lâu năm…Các chính sách vĩ mô có vẻ đang đi đúng
hướng nhưng để nền kinh tế đi vào ổn định và tích cực hơn thì cần phải chờ đợi
thêm một thời gian nữa nên thị trường chứng khoán có lẽ cũng không nằm ngoài
quy luật này.

Khuyến cáo: Bản tin được thực hiện trên cơ sở thu thập, tổng hợp, nghiên cứu từ các nguồn số liệu, thông tin đáng tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo. WSS
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