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VN-Index tăng 0,2% lên mức 477,69 điểm. Mức thay đổi vừa đủ tăng,
nhưng với số mã chứng khoán “xanh” lên tới 100 mã, cộng thêm giá trị
khớp lệnh đạt hơn 1.447 tỷ đồng, NĐT đã mạnh dạn hơn trong mua
vào, dù lượng bán ra vẫn còn lớn. Ấn tượng về tăng giá trên HOSE
phiên ngày hôm nay là cổ phiếu HSG, với mức dư mua giá trần cuối
phiên lên tới trên 107.000 cổ phiếu, sau khi khớp gần 1,36 triệu cổ
phiếu trước đó. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, chỉ có EIB, VCB tăng
giá với EIB tăng 100 đồng lên mức 15.800 đồng/cổ phiếu; VCB tăng
700 đồng lên 32.700 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu ngân hàng/tài chính,
bảo hiểm khác như BVH, CTG, PVF, STB điều giảm giá, trong đó PVF
giảm sàn về 11.800 đồng/cổ phiếu. MBB tham chiếu ở mức 13.700
đồng/cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu xây dựng, bất động sản khác chủ yếu
giảm giá, với ITA, LCG, NVT giảm sàn. Thanh khoản trên HOSE ngày
22/2 tập trung vào nhóm xây dựng-bất động sản-dầu khí và nguyên vật
liệu liên quan. Thanh khoản lớn nhất là ITA (gần 7,58 triệu cổ phiếu).
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HNX-Index đóng cửa ngày ở mức 61,12 điểm, tăng 1,06% so với đóng
cửa ngày hôm qua (21/2), với tổng giá trị khớp lệnh 938 tỷ đồng. Toàn
sàn có147 mã tăng giá, 78 mã giảm và 173 mã tham chiếu, trong đó
nhóm những cổ phiếu có thanh khoản lớn hầu hết tăng giá, ngoại trừ
PVX, VCG, VGS giảm giá. Một số mã đóng cửa ngày trong trạng thái
dư mua giá trần như FLC, KHB, TTZ. Về thanh khoản, thanh khoản
toàn HNX tập trung chủ yếu vào hơn 20 mã chứng khoán, trong đó
SHB giao dịch hơn 28,43 triệu cổ phiếu, bằng 24,5% tổng khối lượng
giao dịch toàn HNX. Tiếp theo là PVX (16,04 triệu cổ phiếu), SCR
(12,46 triệu cổ phiếu). Thanh khoản lớn, nhưng ở top dưới có thể kể
đến KLS (6,65 triệu cổ phiếu), VND (5,31 triệu cổ phiếu), FLC (3,34
triệu cổ phiếu). 
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SÀN HCM SÀN HN Trong phiên này, trên sàn Hose, khối ngoại mua vào lượng lớn ở hàng
loạt mã chứng khoán, trong đó những cổ phiếu được mua nhiều nhất
(về khối lượng) là: DPM, GAS (trên 326.000 cổ phiếu), HPG (412.980
cổ phiếu), PET (305.000 cổ phiếu), KBC (299.630 cổ phiếu). Giao dịch
khối ngoại trên HNX tuy không sôi động, nhưng ấn tượng phiên ngày
hôm nay là giao dịch mua vào 432.000 cổ phiếu PVS, 274.200 cổ phiếu
VCG 157 000 cổ phiếu PVX; bán ra 80 000 cổ phiếu KLS

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

0.67

TỔNG QUAN GD NĐTNN

147

78

64

938.05

115,986,279

5,315,100

Á

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,195,700

64.12

TỔNG KL

Trang 1

VCG, 157.000 cổ phiếu PVX; bán ra 80.000 cổ phiếu KLS.BÁN 3,010,280 328,000



Kết thúc ngày 22/2, chỉ số VN-Index tăng 0,2% lên mức
477,69 điểm. Trên đồ thị, sau phiên giảm điểm mạnh
ngày hôm qua, VN-Index đã chạm dải giữa của Bollinger
Bands, dao động trên dải này, cho thấy xu hướng tăng
vẫn còn dù xen kẽ trong đó là những phiên điều chỉnh
tạo nên đồ thì hình răng cưa. Phân tích kỹ thuật hôm
nay cho thấy STO đang phát đi tín hiệu đi ngang cho
thấy xu thế tăng giảm chưa rõ ràng. MACD vẫn dao
động trên đường 0, trong xu thế đi xuống ủng hộ cho xu
thế điều chỉnh. Chúng tôi dự báo về khả năng tăng điểm
của chỉ số trong tuần sau vẫn còn tiếp tục.
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Trên HNX, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 61,12
điểm, tăng 1,06% so với đóng cửa ngày hôm qua (21/2),
với tổng giá trị khớp lệnh 938 tỷ đồng. Các chỉ báo cơ
bản gồm RSI, STO và MACD đã có những tín hiệu trái
ngược. Nếu như MACD tiếp tục đi xuống thì STO chưa
thể hiện rõ xu thế trong khi RSI đang tăng nhẹ. Hiện
HNX-Index đã giảm, dao động sát với dải giữa của
Bollinger Bands và đang có xu thế bật tăng trở lại. Diễn
biến cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn hết sức thận trọng
và thanh khoản chưa thể đóng vai trò quyết định tại thời
điểm này.
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67 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:
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Thị trường chứng khoán hồi phục trong phiên giao dịch chiều 22/2 sau khi biến động mạnh trong phiên sáng
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Chốt phiên, chỉ số chứng khoán châu Á nhanh chóng lấy lại số điểm đã để mất trước đó trong phiên do phán
đoán sự sụt giảm mạnh mẽ của chỉ số này trong phiên giao dịch hôm qua được cho là quá mức sau khi nhóm
cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản giảm mạnh do đồng yên giảm giá. Cụ thể, chỉ số MSCI hôm nay biến
động khá nhẹ vào đóng cửa tại 133,50 điểm lúc 2:00 chiều nay tại Tokyo sau khi để mất 0,6% trong phiên. Như
vậy, trong tuần này, chỉ số trên tăng 0,5%. Tại các thị trường chứng khoán khác trong khu vực, chỉ số S&P/ASX
200 Australia tăng 0,9% sau khi giảm điểm mạnh nhất trong 9 tháng vào phiên giao dịch hôm qua do nhóm cổ
phiếu ngân hàng tăng mạnh khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia thông qua tỷ lệ lãi suất hiện hành.
Chỉ số NZX 50 New Zealand tăng 1,1%, chỉ số Kospi Hàn Quốc cũng nhích nhẹ 0,1%. Trong khi đó, chỉ số
Kospi Hàn Quốc giảm 0,5% do đồng yên giảm điểm so với tất cả 16 đồng tiền giao dịch chính. Tại thị trường
Trung Quốc, chỉ số Thượng Hải Composite ít thay đổi sau khi giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 11/2011 trong
phiên giao dịch hôm qua. Chỉ số Taiex Đài Loan cũng ít biến động trong phiên hôm nay. Các chỉ số Hang Seng
Hồng Kông và chỉ số Straits Time Singapore lần lượt để mất 0,3% và 0,2%.
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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.

Thị trường chứng khoán hồi phục trong phiên giao dịch chiều 22/2, sau khi biến động mạnh trong phiên sáng.
VN-Index tăng 0,2% lên 447,7 điểm. Giá trị giao dịch 1.467 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua. HNX-Index
tăng 1,06% lên 64,12 điểm. Giá trị giao dịch 938 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên trước. 

Kỳ vọng lớn được thổi bùng lên đầu phiên hôm nay khi phản ứng của cơ quan chức năng lẫn những nhân vật
trong cuộc tỏ ra nhanh nhạy. Tóm lại là những tin đồn bắt bớ là không đúng. Với suy luận này, những ai bán
tháo hôm qua đã bị lừa. Chắc chắn một phần dòng tiền thoát ra đã nhanh chóng quay lại sửa sai, cộng với khối
lượng nhà đầu tư bắt đáy tăng lên thêm. Thanh khoản đạt con số kỷ lục. Thị trường vẫn như tiềm ẩn nỗi bất an
mơ hồ. Rất có thể nguyên nhân của phiên sụt giảm bất ngờ hôm qua không phải xuất phát từ tin đồn, mà là
hành động thoát hàng cộng hưởng. Một bằng chứng là ngay cả khi thông tin đã rõ ràng, giá phục hồi mạnh,
thậm chí nhiều mã quay lại tăng sát trần, khối lượng bán ra vẫn ồ ạt. Sau khi các thông tin đồn thổi được phủ
định, nhà đầu tư đã giao dịch một cách bình tĩnh hơn và thị trường sẽ quay về trạng thái biến động bình thường
theo cung cầu. 

Đà phục hồi của phiên giao dịch hôm nay mặc dù chưa mạnh nhưng cũng đủ để tạo hi vọng cho tuần mới.
Chúng tôi vẫn cho rằng đà tăng điểm vẫn còn được duy trì trong tuần tới.

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
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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.




