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Biểu đồ HNX-Index

Nhận định thị trường
Thị trường chứng khoán vẫn giữ được đà đi lên khi chỉ số VNINdex tăng 1,61 điểm
lên 415,44 còn HNX-Index giảm 0,14 điểm về 69,67, VN-30 tăng 1,82 điểm chốt tại
490,64. Khối lượng giao dịch sàn HSX đạt 35.761.520 đơn vị còn sàn HNX có
31.749.100 cổ phiếu được mua bán thành công. Mở cửa thị trường, sàn HSX chỉ
tăng nhẹ nhưng mua bán tỏ ra khá trầm lắng khi các bên cung cầu vẫn ở trạng thái
thăm dò nên thanh khoản không có nhiều điểm đáng chú ý. Sang tới phiên liên tục,
những phút đầu chỉ số VNIndex cũng vẫn dao động quanh ngưỡng 415 điểm. Sự đi
ngang của thị trường đã khiến mức thanh khoản tại các mã cổ phiếu đều khá thấp.
Các cổ phiếu dòng dầu khí được giao dịch khá tích cực tại các mức giá trên tham
chiếu: DPM, PVD và nhờ lực cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Một số mã bất
động sản: DIG, HAG, IJC, thậm chí SJS còn có dư mua trần. Ngược lại, MSN, VIC
lại có sự phân hóa nhất định khiến cho thị trường không thể có sự bứt phá đáng kể.
Hơn nữa hai mã có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường là GAS và VCB lại có sự điều
chỉnh vào cuối ngày. Mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường là SSI cũng thiếu đi lực cầu
mua vào quyết liệt nên chỉ giữ cho SSI tăng giá nhje vào cuối ngày.

Biểu đồ Ngành Dầu khí

Tâm điểm của thị trường ngày hôm nay dồn vào các cổ phiếu trong danh sách HNX30 trên sàn HNX, tuy nhiên ngay từ đầu ngày thì thị trường lại tỏ ra kém hưng phấn
khi diễn biến giao dịch không quá sôi động. Sau khi giữ sắc xanh đồng loạt thì một
vài mã đã có sự chững lại nhất là các mã có mức vốn điều lệ lớn và có tỷ trọng cao
nhất như: KLS, PVX, VCG….đều bị bán mạnh dưới mức giá tham chiếu.
Phiên giao dịch hôm nay có tầm quan trọng lớn vì góp phần đem lại niềm tin cho nhà
đầu tư. Do chưa tìm được lý do thỏa đáng để lý giải hiện tượng bất thường phiên
trước, số đông vẫn sẽ chọn phương án quan sát. Nếu bên mua thực sự mạnh, tạo
được thanh khoản lớn và giá tăng, thị trường chắc chắn tiềm ẩn một nguyên nhân
nào đó tích cực. Ngược lại, nếu sức mua suy yếu thì rõ ràng đột biến hôm qua chỉ là
nhất thời. Niềm tin sẽ thêm một lần nữa bị xói mòn. Nhìn vào thanh khoản mà thị
trường đạt được thì phiên cuối tuần khép lại khá lạc quan. Nếu như các mã cổ phiếu
trong danh sách HNX-30 đã công bố như: ACB, SHB, PVI, PVS…thì đều là những
mã được nhiều nhà đầu tư nắm giữ trong danh mục và có tính đại diện cao. Tuy
nhiên vẫn còn một vài cổ phiếu lại gây bất ngờ như: BVS thuộc diện kiểm soát vì
thua lỗ vẫn có trong danh sách hay SDH…ngạc nhiên nhất là SDU dù có quy mô
nhỏ nhưng vẫn lọt vào danh sách dù thanh khoản rất thấp có những phiên chỉ vài
trăm hoặc vài nghìn cổ phiếu. Chính sự khác biệt giữa những mã đã có vị thế và
những mã này cũng đặt dấu hỏi về tính chính xác và hợp lý của bộ HNX-30 so với
VN-30, thời gian sẽ là sự đánh giá đúng đắn nhất.
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