Thị trường & Góc nhìn kỹ thuật hàng tuần 16-12-2011

Đã có kết luận chính thức về những nỗ lực của bên mua vào ngày 05/12/2011 trên cả hai sàn: những nỗ lực phục hồi bị thất bại. Sau khi đưa ra các tín hiệu
phá vỡ hợp lệ về mặt kỹ thuật – giá tăng kèm theo khối lượng cải thiện tốt – thị trường nhanh chóng suy giảm xuống những mức thấp mới. VN-Index
xuống mức thấp nhất kể từ tháng 05/2009 và HNX-Index thậm chí còn thiết lập mức đáy thấp nhất trong lịch sử tại 58 điểm.
Việc thị trường kỳ vọng vào việc trần lãi suất huy động sẽ giảm được cho là nhân tố chính cho việc phục hồi kỹ thuật. Cũng chính kỳ vọng này không được
đáp ứng khi Ngân hàng Nhà nước chính thức tuyên bố giữ nguyên trần lãi suất huy động cho tới hết tháng 12/2011 đã làm nguội lạnh đi những hứng khởi
vừa chớm của các nhà đầu tư: Đợt phục hồi nhanh chóng thất bại, giá giảm nhanh như trước đó vài ngày giá đã từng tăng.
Với việc thị trường tiếp tục đi xuống sâu sau khi thiết lập những mức thấp và tạo ra các tín hiệu giống nhau trên cả hai sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh và Hà Nội, chúng tôi giữ quan điểm rằng xu hướng trên cả hai sàn trở lại là giảm giá. Trong bản tin tuần này, một vài cổ phiếu mạnh hơn so với mức
giảm chung của thị trường được phân tích, bao gồm PNJ, SJS.
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