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Đóng cửa, toàn sàn HOSE có tới 156 mã giảm và chỉ 69 mã tăng, chỉ
số VN-Index giảm 4,29 điểm (-0,72%) xuống 592,66 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 99,24 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.754,31
tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn giữ được vai trò dẫn dắt
như phiên sáng và các phiên trước đó, mà đã có sự phân hóa. VCB
sau phiên tăng trần bất ngờ trong đợt ATC chiều qua, đã đảo chiều
giảm hơn 2,3% trong phiên hôm nay, MBB giảm nhẹ 0,7%.Bên cạnh
đó, các cổ phiếu bluechip cũng không còn là trụ đỡ của thị trường như
VIC, PVD, GAS, BVH. FLC là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sàn HOSE
khi chuyển nhượng thành công hơn 8,63 triệu đơn vị. 
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1,239,378

Á
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

668.91

53,640,192

-0.73

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp, đạt
hơn 204,6 tỷ đồng. Sau 9 phiên liên tiếp, khối ngoại trên HOSE đã mua
ròng tổng cộng hơn 1.173 tỷ đồng. Top mua ròng là CTG, HAG. Top
bán ròng là PVD, KDC, CSM. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua
ròng hơn 41,7 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại trên HNX cũng đã có phiên
mua ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị mua ròng tổng cộng là hơn 94 tỷ
đồng Top mua ròng là HUT SHB Top bán ròng là IVS PVS SDT

TỔNG QUAN GD NĐTNN
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Trên sàn HNX có 117 mã giảm và 73 mã tăng, chỉ số HNX-Index giảm
0,73 điểm (-0,84%) xuống 85,66 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt
53,64 triệu đơn vị, trị giá 668,91 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt chịu
sự phân hóa khá mạnh, nghiêng về chiều giảm. Chốt phiên, ACB và
PVX tăng 200 đồng; KLS dừng mốc tham chiếu; SHB giảm 100 đồng;
BVS và SCR giảm 200 đồng, VCG và VND giảm 300 đồng. KLF vẫn
dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. PVX đứng thứ hai đạt hơn 8,9 triệu đơn
vị. Tiếp đến là các mã: SHB (gần 4,9 triệu đơn vị).

BÁN 291,947 894,100

Trang 1

đồng. Top mua ròng là HUT, SHB. Top bán ròng là IVS, PVS, SDT.
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Thị trường đã điều chỉnh nhẹ sau khi đường giá tiến sát
tới vùng kháng cự 605 điểm. Đóng cửa phiên bằng cây
nến đỏ thân dài, VN-Index lùi khỏi mốc 600 điểm đứng
tại 592.66 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng mạnh so
với phiên trước với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 96
triệu đơn vị. Xu thế tăng ngắn hạn kéo dài từ cuối tuần
trước đã tạm chững lại trước ngưỡng kháng cự 605
điểm. Chỉ báo MACD vẫn đang cắt lên phía trên đường
tín hiệu. Đồng thời MFI đang tăng mạnh lên vùng quá
mua thể hiện dòng tiền đang trở lại thị trường. Dải
Bollinger cũng mở rộng lên phía trên mở đường cho xu
thế tăng. Tuy nhiên, STO đang tiến vào vùng quá mua,
đồng thời, đường giá đang dao động sát dải trên của
Bollinger nên áp lực điều chỉnh gia tăng. Dự báo thị
trường sẽ tiếp tục biến động mạnh quanh vùng này
trong phiên tới với xu thế điều chỉnh là chủ yếu.
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HNX-Index cũng điều chỉnh mạnh khi chỉ số này tiến vào
vùng 88 điểm. Đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
phiên, HNX-Index vẫn đang dao động phía trên đường
MA(5). Thanh khoản tăng gấp đôi phiên trước là điểm
tích cực. Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng cầu giá
thấp có dấu hiệu cải thiện. Các chỉ báo MACD và RSI đi
ngang cho thấy thị trường đang biến động hẹp và chưa
rõ xu hướng. Trong khi MFI vẫn đang biến động quanh
vùng 60 cho thấy dòng tiền đang khá thận trọng. Dải
Bollinger đi ngang trong 2 tuần gần đây với ngưỡng
kháng cự là 88 điểm và ngưỡng hỗ trợ là 82 điểm.
Trong phiên tới, đường giá sẽ biến động dưới ngưỡng
kháng cự 88 điểm với dao động giằng co là chủ yếu.

90 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 2

YếuYếu 83 điểm 87 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

THỨ NĂM
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Thị trường chứng khoán Châu Á đã tăng đầu phiên 25/2 do ảnh hưởng từ thị trường Phố Wall sau khi Chủ tịch
Janet Yellen cho biết sẽ không vội vàng tăng lãi suất, một tín hiệu tốt nhằm trấn an các nhà đầu tư hiện đang lo
lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu. Chỉ số thị trường Châu Á Thái Bình Dương MSCI đã tăng 0,3% trong đầu
phiên 25/2, còn chỉ số thị trường chứng khoán Nhật Bản thì giảm nhẹ 0,1% sau khi đã tăng lên mức cao nhất
trong 15 năm qua. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm sau khi đóng cửa phiên 24/2 với chỉ số Dow Jones
và S&P 500 đều tăng lên mức kỷ lục do các nhà đầu tư kỳ vọng vào nhận định của FED rằng tổ chức này sẽ
không tăng lãi suất ngay lập tức. Giá dầu thô đã giảm khi có nhiều dự đoán rằng những số liệu được công bố
trong tuần này về trữ lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên.

Thị trường không còn hưng phấn như phiên giao dịch đầu năm khi tiếp cận vùng kháng cự hiện tại. Cả 2 sàn
điều chỉnh nhẹ và đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên. Với diễn biến ở thời điểm cuối phiên thì nhịp
điều chỉnh còn kéo dài sang phiên tiếp theo với biến động giằng co là chủ yếu.
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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.

Trang 3

Toàn bộ phiên chiều là quãng thời gian u ám đối với thị trường khi độ rộng hai sàn thu hẹp nhanh chóng. Số cổ
phiếu giảm giá lên tới hàng trăm cổ phiếu. Đồng loạt các mã cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh so với phiên sáng
như VCB, BID, CTG. Các cổ phiếu ngân hàng đang là trụ cột thị trường và dẫn dắt song hiện tại, do đó việc
nhóm này suy yếu đã tác động lớn đến thị trường. Đồng thời, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS, PVD,
VIC và 17 cổ phiếu khác ở rổ VN30 cũng suy yếu. Đợt chốt lời này diễn ra đúng vào thời điểm mức 600 điểm
của VN-Index đang có triển vọng vượt qua. Thực ra VN-Index leo lên gần ngưỡng này là nhờ các cổ phiếu ngân
hàng, do đó cũng không hẳn là nhà đầu tư chốt lời trên cơ sở chỉ số. Đợt chốt lời này diễn ra đúng vào thời
điểm mức 600 điểm của VN-Index đang có triển vọng vượt qua. Thực ra VN-Index leo lên gần ngưỡng này là
nhờ các cổ phiếu ngân hàng, do đó cũng không hẳn là nhà đầu tư chốt lời trên cơ sở chỉ số. Trong khi nhà đầu
tư trong nước đua nhau chốt lời thì khối ngoại lại có một ngày làm việc cật lực để mua vào. Tổng giá trị mua
thẳng qua khớp lệnh trên hai sàn lên tới 363,4 tỷ đồng, tăng tới 76% so với phiên hôm qua và đạt đỉnh trong
vòng 8 tuần, tính từ thời điểm phiên cuối cùng của kỳ đảo danh mục ETF hồi tháng 12 năm ngoái. Có thể phân
tích thị trường ở 2 khía cạnh. Mặt tích cực hiện tại là thị trường đang dao động theo chiều hướng tăng hơn là
giảm, vì áp lực bán ra chỉ tập trung chủ yếu ở vùng giá cao. Đồng thời cầu giá thấp tiếp tục được cải thiện. Mặt
tiêu cực là thanh khoản chưa được cải thiện, chưa thể củng cố xu thế tăng giá. Trước mắt, vùng kháng cự gần
nhất là 605 điểm là ngưỡng cản tâm lý và thị trường cần giằng co quanh vùng này vài phiên trước khi có thể
quay trở lại xu thế tăng.

Việc thị trường xuất hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhen nhóm lên xu thế tăng giá còn tiếp diễn. Tuy nhiên, ở thời
điểm này, áp lực chốt lời còn diễn ra trong các phiên tới, trong khi nhóm vốn hóa lớn lại không giữ nhịp cho thị
trường. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức 60/40 và có thể chốt lời một phần khi
các chỉ số ở vùng kháng cự hiện tại. 

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.




