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Đóng cửa phiên chiều trong hoảng loạn, VN-Index lao dốc hết tốc lực,
giảm mạnh tới 18,64 điểm (tương đương giảm 3,85%) xuống còn
465,05 điểm. Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch, VN-Index đã lần
lượt xuyên thủng hai ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 480 điểm và 470
điểm. Tổng cộng, đã có gần 94 triệu cổ phiếu được sang tay trong
phiên hoảng loạn này, nâng giá trị giao dịch tương ứng lên 1.471,75 tỷ
đồng. Bảng điện tử cuối phiên rực sắc đỏ. Toàn sàn chỉ có 32 mã tăng
giá, 23 mã đứng giá tham chiếu và có đến 231 mã giảm giá. Không một
cổ phiếu nào trong nhóm 20 mã vốn hoá lớn nhất sàn có được sắc
xanh khi đóng cửa. Nhiều trụ cột chịu tình trạng giảm sâu: BVH giảm
sàn 3.500 đồng, MSN giảm 3.000 đồng, VCB giảm 2.600 đồng, VIC
giảm 2.500 đồng, HAG và VNM cùng giảm sàn 2.000 đồng, GAS giảm
1.300 đồng..ITA dẫn đầu về thanh khoản với hơn 5,3 triệu cổ phiếu.
Tiếp đó là KBC đạt hơn 3,3 triệu cổ phiếu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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44
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SÀN HCM SÀN HN Nước ngoài đã có phiên mua ròng hôm nay đạt giá trị mua ròng là
22,88 tỷ đồng trên Hose. Trong đó mua nhiều nhất là DPM với giá trị
mua vào hơn 21 tỷ đồng, bán ra hơn 8 tỷ đồng. Bên HNX-Index nước
ngoài bán ròng với giá trị bán ròng là 20 tỷ đồng. SHN bị bán nhiều nhất
với giá trị đạt hơn 25 tỷ đồng, tiếp đến là PVX với giá trị đạt hơn 6 tỷ
đồng.  

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm mạnh 2,18 điểm (tương đương 3,4%) xuống còn
62,01 điểm. Hoạt động cắt lỗ đẩy thanh khoản lên cao. Gam đỏ xuất
hiện ngay khi mở cửa, đồ thị giá lùi dưới 64 điểm và giằng co đi ngang
gần hết phiên sáng. Từ sau 11h, đà giảm mới thực sự mở rộng, chỉ số
lao dốc, đóng cửa ở mức điểm gần thấp nhất trong ngày. Đóng cửa,
sắc đỏ tô đậm, chiếm đại đa số trên bảng điện tử với 206 mã giảm, chỉ
còn 44 mã tăng và 42 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh lên mức
cao. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 96,3 triệu cổ phiếu,
tương đương giá trị giao dịch là 770,58 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ
chốt hầu hết chung xu thế mất điểm mạnh. PVX mất đi 700 đồng xuống
còn 6.800 đồng/cổ phiếu, lượng dư bán sàn còn chất chồng. Các mã
còn lại cũng đồng loạt giảm sâu: BVS giảm 1.000 đồng, SCR và KLS
giảm 900 đồng, VND giảm 800 đồng, SHB giảm 500 đồng, ACB giảm
300 đồng...

BÁN 8.834.360 4.850.718

Trang 1
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THỨ TƯ

Lực bán tiếp tục gia tăng trong đầu phiên giao dịch buổi
chiếu khiến VN-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất
trong phiên, giảm mạnh hơn cả phiên ngày 21.2 với
mức giảm 3.85%, tương đương với giảm 18.64 điểm
xuống 465.05 điểm. Thanh khoản gia tăng với giá trị
giao dịch đạt gần 1500 tỷ đồng. Đường MACD tiếp tục
hướng xuống phía dưới gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu cho tín hiệu giảm điểm của thị trường.
Cùng với đó đường MFI, RSI và STO tiếp tục giảm điểm
tiến về vùng quá mua ủng hộ tín hiệu giảm điểm. Dải
Bollinger lại co lại phần nào cũng hãm đà giảm điểm cho
thị trường. Tuy nhiên chưa có tín hiệu đà giảm điểm
dừng lại, trong phiên giao dịch tới Vn-Index test ngưỡng
hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng 450 điểm. 
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450 điểm

470 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
495 điểmMạnh 430 điểm

460 điểm

Mạnh

Yếu

Đồ thị theo chiều giảm điểm từ đầu phiên tới cuối phiên,
lực cầu yếu đã không giúp thị trường có hồi phục đáng
kể nào trong phiên. Đóng cửa ở mức điểm gần thấp
nhất trong phiên, HNX-Index giảm 2.18 điểm xuống
62.01 điểm. Thanh khoản cũng tăng với giá trị giao dịch
đạt hơn 770 tỷ đồng. Đường MACD bắt đầu tăng
khoảng cách với đường tín hiệu và tiến về ngưỡng 0
cho thấy thị trường còn tiếp tục giảm điểm. RSI, STO và
MFI cũng giảm điểm ủng hộ xu thế hiện tại. Dải Bollinger
vẫn co lại có tác dụng kìm hãm đà giảm điểm. Xu thế
giảm điểm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngưỡng hỗ
trợ tiếp theo của HNX-Index  là ngưỡng 60 điểm. 

69 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

70 điểmMạnh

Trung bình 59 điểm Trung bình

57 điểm

ểế

Trung bình

ế

Yếu

ể

480 điểm

Trang 2

67 điểmYếuYếu 61 điểm
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Sau 2 phiên giao dịch cầm máu, đà bán tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay với mức giảm điểm mạnh hơn
phiên giao dịch ngày 21.2. Vn-Index giảm 18.64 điểm, tương đương giảm 3.85% xuống 465.05 điểm. HNX-
Index giảm 2.18 điểm, tương đương 3.4% xuống 62.01 điểm. Thanh khoản tăng đáng kể so với phiên trước với
giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 2100 tỷ đồng.

THỨ HAI

27/02/2013

Có thể thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất nhạy cảm với những tin đồn. Đặc biệt với tình hình hiện tại của nền kinh tế
chưa được cải thiện. Sức cầu vẫn yếu được thể hiện qua CPI của tháng sau tết ở mức thấp. Thêm vào đó là
tình hình giá xăng có thể tăng trong thời gian tới là những vấn đề đáng lo ngại với thị trường. Trong giai đoạn
vừa qua, cả 2 chỉ số đã có quãng thời gian tăng khá, và chưa thực sự có đợt điều chỉnh nào đáng kể đã khiến
tâm lý nhà đầu tư chốt lời và cắt lỗ dứt khoát hơn. Và việc giảm điểm mạnh trong phiên khiến nhiều tài khoản
trong tình trạng call margin, đây cũng là nguyên nhân khiến đà giảm điểm mang tính chất ồ ạt. Với diễn biến ở
thời điểm hiện tại, xu thế giảm điểm của thị trường vẫn là chủ đạo. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Vn-Index là 450
điểm, nếu ngưỡng này không được giữ thì Vn-Index sẽ tiến về vùng hỗ trợ xa hơn là 430 điểm. Bên HNX, HNX-
Index được hỗ trợ ở ngưỡng 62 điểm, xa hơn là ngưỡng 60 điểm. 
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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.

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng với thị trường là chủ đạo. Khi tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thực sự ổn định
thì việc bắt đáy vẫn chưa được tính đến. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài theo dõi thị trường. 

Trang 3

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.




