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VN-Index đứng ở mốc 494,80 điểm, tăng 4,05 điểm, tương ứng 0,83
điểm. Toàn sàn, có 131 mã tăng điểm, trong khi có 99 mã giảm. Tổng
khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 78,55 triệu đơn vị, tương ứng
với tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 1.200 tỷ đồng. Cũng trong phiên giao
dịch ngày hôm nay, có trên 2,657 triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch
thỏa thuận, tương ứng với tổng giá trị đạt gần 79 tỷ đồng. Với 14 mã
tăng điểm, 5 mã đi ngang và 11 mã giảm, chỉ số VN30-Index tăng 2,16
điểm, lên mốc 572,38 điểm. Khối lượng khớp lệnh của nhóm cổ phiếu
này trong phiên đạt trên 19,24 triệu đơn vị, tương ứng 516 tỷ đồng. Cổ
phiếu OGC đã lấy lại đà tăng điểm, với bước tăng giá 200 đồng/cổ
phiếu, đạt mức giá 15.100 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VNM đóng cửa ở
mức giá 104.000 đồng/cổ phiếu, tăng 3.000 đồng/cổ phiếu so với phiên
trước.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HN- Index tăng nhẹ 0,75 điểm, đứng ở mốc 67 điểm. Toàn sàn có 163
mã tăng giá, 76 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt 587,88 tỷ đồng,
tương ứng với treeb 60,8 triệu đơn vị được khớp lệnh. Dòng tiền ào
nhóm cổ phiếu ngân hàng - công ty chứng khoán, địa ốc và cổ phiếu
của DN thuộc họ Dầu khí. Cổ phiếu SHB trong phiên hôm nay đã có
trên 15,44 triệu đơn vị được khớp lệnh, với bước tăng giá 300 đồng, đạt
mức 8.200 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là PVX (với trên 8,5 triệu đơn vị);
SCR (gần 7,9 triệu đơn vị). Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán trong
phiên này có giao dịch rất mạnh, như KLS có hơn 6 triệu đơn vị được
giao dịch (với trên 1,54 triệu đơn vị được nhà đầu tư nước ngoài mua
vào); SHS (gần 1,9 triệu đơn vị); APS (trên 1,2 triệu đơn vị); BVS (trên
1,4 triệu đơn vị). 

BÁN 5,209,526 1,340,900
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Trong phiên giao dịch chiều 19/2, đà tăng được nới rộng
trên sàn HSX. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-
Index đứng ở mốc 494,80 điểm, tăng 4,05 điểm, tương
ứng 0,83 điểm. 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 đi ngang, trong khi MACD tiếp tục 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.
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Yếu

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index đã lấy lại được sắc
xanh nhờ hầu hết các mã trong nhóm cổ phiếu chi phối
trên sàn đồng loạt tăng điểm. Đóng cửa phiên giao dịch,
chỉ số HN- Index tăng nhẹ 0,75 điểm, đứng ở mốc 67
điểm. Dải Bollinger Bands tiếp tục 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:

Biên bản họp tháng trước Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà làm chính sách vẫn tranh luận về khả
năng kích thích tiền tệ hơn nữa. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 18,99 điểm, tương đương 1,24%, xuống
còn 1.511,95 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 108,13 điểm, tương đương 0,8%, xuống còn 13.927,54 điểm. Chỉ
số Nasdaq Composite giảm 49,19 điểm, tương đương 1,53%, xuống còn 3.164,41 điểm. Chứng khoán Mỹ có
phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 khi biên bản họp tháng 1 của Fed công bố hôm qua cho thấy, các nhà làm
chính sách vẫn bất đồng quan điểm về việc có tiếp tục hay không chương trình nới lỏng tiền tệ của ông
Bernanke, cho đến khi thị trường lao động Mỹ thoát khỏi vấn nạn thất nghiệp cao như hiện nay. “Thị trường
trông đợi Fed tuyên bố tiếp tục nới lỏng tiền tệ không thời hạn, thay vì tuyên bố có thể ngừng chương trình này
sớm hơn dự kiến”, Todd Schoenberger, chuyên gia tại LandColt Capital tại New York cho biết. Thị trường
chứng khoán còn chịu áp lực giảm theo đà giảm mạnh của thị trường hàng hóa. Giá vàng xuống thấp nhất kể từ
tháng 7, giá đồng xuống thấp nhất 1 tháng và dầu thô giảm hơn 2 USD/thùng.
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Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch sôi động trong ngày 20/2 Cổ phiếu bị bán mạnh vào đầu phiên sáng
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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 (21/02) khả năng thị trường tiếp tục giằng co và tăng nhẹ. Sự thận trọng lúc này vẫn
rất cần thiết trong bối cảnh chờ đợi thông tin về CPI.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch sôi động trong ngày 20/2. Cổ phiếu bị bán mạnh vào đầu phiên sáng
nhưng lực cầu tăng trở lại trong phiên chiều. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,83% lên 494,83 điểm. Giá trị giao dịch
1.200 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước. Chỉ số HNX-Index tăng 1,13% lên 67 điểm. Giá trị giao dịch 700 tỷ
đồng, giảm gần 20% so với phiên hôm qua.

Cả hai sàn sáng nay đã có những dấu hiệu phục hồi khá rõ nét, nhưng hiệu quả lại không mấy ấn tượng do ảnh
hưởng quá lớn từ sự sụt giảm của các cổ phiếu ngân hàng. Trước các thông tin thiếu tích cực về mức tăng
trưởng tín dụng và biến động tỉ giá, áp lực bán ra vẫn đang tăng lên. Sau phiên giao dịch thanh khoản rất cao
hôm qua, thị trường rất cố gắng phục hồi nhưng kết quả chưa thực sự rõ rệt. Điểm khích lệ là một lượng lớn
tiền đã tham gia mua hôm qua, nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao trong phiên hôm nay và giá biến động
giảm với mức độ không cao. Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng và giá xăng đang được nhà đầu tư chờ đợi. Đã
có những dự báo về chỉ số CPI Hà Nội tăng 1,3% và CPI TPHCM tăng 1%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp xăng
dầu đang kêu lỗ 1.800 đồng/lít xăng.

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.
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