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VN-Index giảm 3,17 điểm (-0,64%), xuống 490,78 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 104,49 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.481,5 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp rất ít với 3,2 triệu đơn vị,
trị giá 65 tỷ đồng. Lực bán mạnh ở các mã bluechip là nguyên nhân
chính khiến thị trường giảm điểm trong phiên hôm nay dù số mã tăng
và giảm điểm không chênh lệch nhau nhiều với 103 mã tăng và 123 mã
giảm. Trong nhóm VN30 chỉ có 7 mã giữ màu xanh, trong khi có tới 21
mã giảm giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 4,21 điểm (-0,73%),
xuống 570,22 điểm. Trong khi các cổ phiếu ngân hàng đều đồng loạt
giảm điểm thì nhóm cổ phiếu khoáng sản, bất động sản lại có sự phân
hóa, không còn giữ được mức tăng mạnh đồng loạt như phiên đầu
tuần. Trong khi đó, 2 mã “chị em” ITA và KBC vẫn duy trì được mức
tăng tốt với lực mua lớn. Trong đó, ITA được khớp hơn gần 8,3 triệu cổ
phiếu, lớn nhất sàn và đứng ở mức giá 9.300 đồng/cổ phiếu, bằng với
phiên sáng. KBC vẫn duy trì ở mức trần 10.500 đồng/cổ phiếu do ít có
lệnh bán để hấp thụ hết lượng dư mua trần từ phiên sáng.
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SÀN HCM SÀN HN Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 10.945.190 đơn vị (trong đó mua vào
trên HOSE là 9.521.890 đơn vị và trên HNX là 1.423.300 đơn vị). Đồng
thời, họ cũng bán ra 654.800 đơn vị trên HNX và 5.852.760 đơn vị trên
HOSE.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm 0,49 điểm (-0,73%), xuống 66,25 điểm. Toàn sàn có
93 mã tăng, 130 mã giảm còn lại là đứng giá và không có giao dịch.
Cũng có số mã giảm vượt trội số mã tăng (17 mã so với 7 mã), chỉ số
HNX30-Index mất 1,29 điểm (-0,97%), xuống 131,74 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch trong phiên hôm nay đạt 103,99 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 845,38 tỷ đồng. Riêng nhóm HNX30 đã đóng góp tới 78,2
triệu đơn vị, trị giá hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật nhất là SHB với
gần 27,3 triệu cổ phiếu được khớp. Tiếp đến là PVX với 10,1 triệu cổ
phiếu. Trong khi SHB giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 7.800
đồng/cổ phiếu, thì PVX lại đóng cửa tăng nhẹ 100 đồng/cổ phiếu, lên
7.800 đồng/cổ phiếu.

BÁN 5,852,760 654,800
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2, VN-Index giảm 3,17
điểm (-0,64%), xuống 490,78 điểm. VN-Index đã quay
đầu giảm điểm sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp. chỉ
số tiếp dao động giữa dải trên và dải giữa của Bollinger
Bands. Dải này đang tiếp tục mở rộng ra và vẫn trong xu
thế hướng lên. Các chỉ báo STO và RSI bắt đầu giảm
nhẹ, cùng với đó MACD cũng đã chính thức giảm nhẹ
và dao động với biên độ hẹp, tiếp tục dao động trùng với
đường MA(9) ủng hộ cho xu thế điều chỉnh, giảm nhẹ.
Dù vậy VN-Index vẫn có nhiều cơ hội hướng tới vùng
điểm 500.

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Kết thúc ngày giao dịch 19/2, HNX-Index giảm 0,49
điểm (-0,73%), xuống 66,25 điểm. Sau phiên giảm điểm
hôm nay HNX-Index đã dao động vào trong dải Bollinger
Bands. Dải này đang trong xu hướng mở rộng hơn và
hướng nhẹ lên trên. Không giống với sàn Hose, chỉ báo
STO chỉ ra xu thế tăng điểm trong các phiên tới, trong
khi chỉ báo RSI giảm nhẹ. Chỉ báo MACD tiếp tục dao
động trùng với đường MA(9) và vẫn trong xu thế tăng
nhẹ. Với những tín hiệu kỹ thuật khá tốt thì các phiên
giảm điểm có thể chỉ là các phiên điều chỉnh của chỉ số.
Và chỉ số có thể hướng tới mốc kháng cự 70 điểm. 

69 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm, đẩy chỉ số chứng khoán khu vực lên mức giao dịch
cao nhất trong 18 tháng. Theo đó, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 133.92 điểm lúc 1:34
chiều nay tại Tokyo với 9/10 nhóm cổ phiếu công nghiệp đều tăng điểm. Chỉ số này thiết lập mức đóng cửa cao
nhất kể từ ngày 02 tháng 8/2011. Tại các thị trường chứng khoán khu vực, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% sau khi
Biên bản phiên họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy nền kinh tế nước này vẫn còn
khá yếu. Chỉ số S&P/ASX 200 Australia tăng nhẹ 0,1% sau khi các số liệu báo cáo kinh tế mới nhất cho thấy tỷ
lệ lãi suất thấp hơn đang thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Chỉ số NZX 50 New Zealand chốt phiên tăng 0,7%. Tại
thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi ít biến động. Tại các thị trường khác, chỉ số Hang Seng Hồng Kông và chỉ số
Thượng Hải Composite lần lượt để mất 0,3% và 1% . Trong khi đó, chỉ số Taiex Đài Loan và chỉ số Straits
Times Singapore lần lượt tăng 0,1% và 0,3%. Hôm nay, chỉ số S&P 500 chốt phiên ít thay đổi. Các thị trường
chứng khoán Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào ngày hôm nay sau kỳ nghỉ lễ Tổng thống.
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Thị trường chứng khoán mất điểm trong phiên giao dịch ngày 19/2 Tuy tăng nhẹ trong phiên sáng nhưng áp lực
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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

Phiên giao dịch ngày mai (20/02) khả năng thị trường sẽ rơi vào trạng thái giằng co. Sự thận trọng lúc này là rất
cần thiết khi thông tin CPI tháng 1 tăng khá cao và những lo ngại về lạm phát tăng cao trong tháng 2, cùng với
khả năng điều chỉnh giá xăng dầu khi giá xăng dầu thế giới liên tục tăng.

Thị trường chứng khoán mất điểm trong phiên giao dịch ngày 19/2. Tuy tăng nhẹ trong phiên sáng nhưng áp lực
bán lớn trong phiên chiều khiến cả 2 chỉ số cùng mất điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 200 triệu đơn
vị. VN-Index giảm 0,64% xuống dưới 491 điểm. Giao dịch đạt 104 triệu cổ phiếu, giá trị gần 1.500 tỷ đồng, lớn
gấp rưỡi phiên trước. HNX-Index giảm 0,73% xuống 66,25 điểm. Khối lượng giao dịch 104 triệu cổ phiếu, giá trị
845 tỷ đồng, tăng 37% so với phiên đầu năm.

Không thể cầm cự nổi lực bán mạnh, cả 2 sàn quay đầu giảm điểm và càng về cuối phiên càng mạnh. Thanh
khoản tiếp tục đứng ở mức cao. Tưởng chừng thị trường sẽ có diễn biến tích cực trong phiên chiều sau tín hiệu
khả quan vào cuối phiên sáng. Tuy nhiên, lực mua đỡ giá vào những phút cuối phiên sáng không thể chống đỡ
nổi lực bán mạnh trong phiên chiều. Ngay khi thị trường bước vào phiên giao dịch chiều, lực bán mạnh và dứt
khoát đã hấp thụ hết lượng dư mua giá cao còn sót lại của phiên sáng, kéo thị trường đi xuống với tốc độ khá
nhanh. Tuy nhiên, điểm tích cực của phiên hôm nay là chưa có hiện tượng bán tháo và dòng tiền vẫn được đổ
vào thị trường khá tốt, giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh và đứng ở mức cao. Thanh khoản tăng rất mạnh
là biểu hiện rõ nét của dòng tiền vào ở mức cao hơn so với hôm qua. Tuy nhiên áp lực thoát ra cũng tăng lên
tương ứng và thị trường rơi vào trạng thái giằng co. 

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.

KHUYẾN CÁO 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.
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