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VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục những mức cao mới?
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VN-Index đã có một tuần giao dịch bứt phá với các phiên tăng điểm mạnh liên tiếp. Điều
này cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 29/0302/04/2021
Giao dịch: Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với sắc xanh. VN-Index tăng 5.36% đạt
mức 1,224.45 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 8.83% dừng tại 294.89 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động tăng trong tuần qua. Khối lượng khớp
lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 643 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 1.65% so với tuần
giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 181 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 15.27%.
Thị trường tuần qua giao dịch rất tích cực với 5/5 phiên tăng điểm. Đặc biệt, trong phiên
ngày 01/04/2021, chỉ số VN-Index đã vượt qua “ngưỡng tâm lý” 1,200 điểm và chính
thức xác lập mức đỉnh kỷ lục mới.
Nhóm cổ phiếu Vingroup diễn biến tích cực khi hai mã VIC và VHM đều bật tăng mạnh,
đặc biệt cổ phiếu VIC tăng mạnh trên 9% và đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Ngược lại,
BHN, LGC, HRC là những mã hiếm hoi hiện diện sắc đỏ và “kìm hàm” đã tăng của VNIndex.
Trong một tuần mà hầu hết các cổ phiếu đều tăng trưởng mạnh theo đà tăng chung của
thị trường, nhóm ngân hàng cũng diễn biến rất lạc quan khi hưởng ứng xu hướng chung
đó. Hầu hết các đại diện Large Cap như VCB, CTG, VIB, VPB đều tăng mạnh và nằm
trong top 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất lên VN-Index.
Một trong những điểm nhấn trong tuần qua là cổ phiếu MSN. Cổ phiếu này bật tăng
mạnh đến gần 8%, đồng thời thanh khoản cũng có sự tăng trưởng đột biến. Vào ngày
01/04/2021, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của cả MSN, MCH và MML đã diễn ra
tại Sapa.
VN-Index đã có một tuần giao dịch bứt phá với các phiên tăng điểm mạnh liên tiếp. Điều
này cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại.
Nhà đầu tư nước ngoài: Mua ròng hơn 135 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua
ròng gần 101 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 34 tỷ đồng trên sàn HNX.
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Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là SSB trên sàn HOSE và SHB trên sàn
HNX
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SSB tăng 22.56%: Kết thúc quý 1/2021, SSB đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi
nhuận hợp nhất trước thuế đạt 698.3 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ. Cổ phiếu này
liên tục bật tăng mạnh kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE cho đến nay.
SHB tăng 38.46%: Cổ phiếu này khiến giới đầu tư “tròn mắt” bởi diễn biến khớp lệnh lạ
trong các phiên gần đây. Chẳng hạn phiên 31/03, lệnh khớp hơn 27.3 triệu cp đã kéo
giá SHB tăng nhảy vọt lên 9.78%, lên mức 25,800 đồng/cp. Điều tương tự này ở SHB
cũng đã liên tục diễn ra ở 3 phiên giao dịch liền trước đó. Điều này đã khiến giá SHB
bứt phá.
Cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là HAP trên sàn HOSE
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HAP giảm 15.36%: Sau “cơn say” tăng giá mạnh trong gần như suốt giai đoạn tháng
3/2021, giá HAP liên tục lao dốc trong tuần qua.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 29/0302/04/2021

VN-Index tăng điểm tích cực trong tuần 29/03-02/04/2021 với 5 phiên tăng trưởng liên
tiếp. Tiếp nối với phiên tạo mẫu hình nến gần giống Dragonfly Doji vào cuối tuần trước,
VN-Index tăng điểm trong phiên đầu tuần cho thấy nhịp tăng đã được xác nhận.
Chỉ số tăng điểm trong những phiên sau đó và đã bứt phá vùng đỉnh cũ lịch sử 1,1801,210 điểm trong phiên giao dịch 01/04/2021. Cây nến xanh có thân lớn cho thấy bên
mua đang hoàn toàn chiếm được ưu thế.
Trong phiên cuối tuần, chỉ số tạo khoảng trống tăng giá (gap up/rising window) vào đầu
phiên chứng tỏ nhịp tăng vẫn đang được tiếp diễn khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên mua
yếu dần khi về cuối phiên, cùng với đó là trạng thái nghẽn lệnh lại xuất hiện khiến chỉ số
thu hẹp sắc xanh và đi ngang trong khoảng thời gian còn lại.
Trong khung thời gian tuần, VN-Index tăng trưởng tích cực với cây nến xanh có thân
lớn, qua đó cho thấy bên mua đang chiếm được ưu thế lớn. Khối lượng giao dịch tăng
dần trong những tuần qua và luôn duy trì trên mức trung bình 20 tuần cho thấy dòng tiền
đang khá ổn định.
Trong tuần tới, VN-Index sẽ có thể tiến lên test vùng 1,250-1,260 điểm (ngưỡng
Fibonacci Projection 61.8%). Nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện rung lắc tại đây. Vùng
1,180-1,210 điểm sẽ trở thành hỗ trợ quan trọng nếu trạng thái điều chỉnh quay trở lại
bất ngờ.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 05-09/04/2021
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
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VN-Index - Vùng 1,180-1,210 điểm sẽ trở thành hỗ trợ quan trọng
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Trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021, VN-Index tạo mẫu hình Rising Window sau khi
đã bứt phá hoàn toàn khỏi vùng đỉnh lịch sử 1,180-1,210 điểm. Bên cạnh đó, dải
Bollinger Bands đã mở rộng sau khoảng thời gian bo hẹp trước đó cho thấy xu hướng
tăng đang được mở ra.
Do chỉ số kết phiên ở trên đường Upper Band nên khả năng chỉ số điều chỉnh trở lại là
có. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng 1,180-1,210 điểm sẽ trở thành hỗ trợ quan
trọng của chỉ số trong những ngày tiếp theo. Nếu vùng này vẫn được giữ vững thì nhiều
khả năng chỉ số sẽ tiến lên test vùng 1,250-1,260 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection
61.8%).
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Chỉ báo MACD sau khi cho tín hiệu mua đã tiến lên test lại trendline giảm ngắn hạn. Nếu
vượt trendline này thì tín hiệu phân kỳ giá xuống sẽ bị phá vỡ. Tuy nhiên, chỉ báo
Relative Strength Index đang gặp kháng cự tại trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng
03/2020). Nếu vượt được kháng cự này thì tình hình của chỉ số sẽ khả quan hơn nữa.
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Trong khung thời gian tuần, VN-Index tạo cây nến xanh có thân lớn cho thấy bên mua
đang chiếm được ưu thế khá lớn. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng cao trong tuần này
chứng tỏ dòng tiền vẫn đang khá dồi dào.
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HNX-Index - Khối lượng giao dịch ổn định
Trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021, HNX-Index có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp.
Tuy nhiên, lực bán xuất hiện ở vùng giá cao khiến cho chỉ số thu hẹp một phần sắc
xanh khi kết phiên.
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Do đã vượt hoàn toàn vùng 280-285 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%) nên
đây sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu chỉ số xuất hiện điều chỉnh. Mục tiêu của chỉ số trong nhịp
tăng này sẽ là vùng 330-340 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 100%).
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Khối lượng giao dịch duy trì mức cao hơn trung bình 20 phiên. Bên cạnh đó, chỉ báo
Stochastic Oscillator tiếp tục tăng sau khi cho tín hiệu mua. Chỉ báo MACD cũng đã xuất
hiện tín hiệu mua tương tự chứng tỏ tình hình của chỉ số đang khá khả quan.
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Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20
ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ
(thrust down) sẽ được giảm thiểu.
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Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch
ngày 02/04/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên
tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 29/03-02/04/2021
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2021. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
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