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Chỉ số VN-Index phiên hôm nay dừng ở mức 596,72 điểm, tức tăng
4,06 điểm (0,69%). Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 90 tỷ đồng,
tương ứng giá trị giao dịch là hơn 1.449,78 tỷ đồng. Toàn sàn có 138
mã tăng, 88 mã giảm và 79 mã đứng giá. Các cổ phiếu dòng ngân hàng 
phiên hôm nay có vai trò khá lớn giúp kéo chỉ số VN-Index bật tăng trở
lại sau phiên điều chỉnh hôm qua. Các cổ phiếu như VCB, CTG, BID,
MBB và STB đã đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, VCB đã tăng mạnh
1.300 đồng lên 39.400 đồng/CP. CTG cũng có được mức tăng 600
đồng lên 19.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị. Việc OGC
tăng kịch trần trong 3 phiên giao dịch vừa qua có thể là nhờ vào thông
tin kết quả kinh doanh quý IV/2014 (công ty mẹ) hết sức tích cực của
doanh nghiệp này. 
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0.39

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã có 10 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng
cộng, sau 10 phiên giao dịch vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã mua
ròng lên tới hơn 1.348,8 tỷ đồng. Tương tự sàn HOSE, khối ngoại trên
HNX cũng đã có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, đạt hơn 10 tỷ đồng.
Top mua ròng là SHB, PGS. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán
ròng chủ yếu mã PVS, đạt 156.136 cổ phiếu.

TỔNG QUAN GD NĐTNN
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Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 86,06 điểm, tăng 0,39
điểm (0,46%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,7 triệu đơn vị, trị giá
503,97 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng, 80 mã giảm và 174 mã đứng
giá. Phiên hôm nay, khá nhiều cổ phiếu trong nhóm dầu khí và sông đà
trên sàn HNX, như PVS, PGS, SD5 , SD6, SD9… đã đồng loạt tăng giá
và giúp chỉ số HNX-Index cũng có được mức tăng tích cực. Khép phiên
giao dịch, PGS tăng mạnh 1.400 đồng lên 28.500 đồng/CP. PVS tăng
500 đồng lên 27.100 đồng/CP. Giao dịch mạnh nhất trên sàn HNX vẫn
thuộc về mã KLF, với khối lượng khớp lệnh đạt gần 7,9 triệu đơn vị.
Khép phiên giao dịch, KLF đứng ở mức giá tham chiếu (10.500
đồng/CP).
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Thị trường phục hồi trở lại sau phiên điều chỉnh nhẹ
trước đó. Chốt phiên, Vn-Index tăng 4.06 điểm lên
596.72 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước
và duy trì ở mức thấp chỉ hơn 70 triệu đơn vị khớp lệnh.
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 phục hồi nhẹ sau phiên giảm trước đó.
Đóng cửa ở mức điểm cao trong phiên đứng tại 86.06
điểm, HNX-Index vẫn đang dao động phía trên đường
MA(5). Thanh khoản giảm nhẹ trong phiên phục hồi này.
Áp lực bán có dấu hiệu giảm bớt so với phiên trước.
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.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 27/02/2015
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Chứng khoán châu Á tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý là cổ phiếu tại Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh trước
đồn đoán cho rằng, nước này sẽ tăng cường kích thích kinh tế. Cụ thể, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương
tăng 0,4% lên 146,8 điểm vào lúc 16h16 tại Hong Kong - ghi nhận kỷ lục mới. Trong đó, thị trường chứng khoán
Trung Quốc tăng điểm mạnh nhất khu vực với Shanghai Composite tăng 2,2% lên mức cao nhất 4 tuần qua.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0,5% sau khi chính quyền thành phố tuyên bố sẽ mạnh tay cắt
giảm thuế thu nhập đối với cá nhân và doanh nghiệp và tăng mức trợ cấp nuôi trẻ. Ngoài ra, một số thị trường
chứng khoán lớn khác tại châu Á cũng đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.08%, Kospi
của Hàn Quốc tăng 0,1%. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm một phần nhờ giá dầu thô Brent tiếp tục
tăng mạnh kéo theo giá cổ phiếu năng lượng phục hồi. Ngược lại, thị trường chứng khoán Australia và
Singapore lại giảm điểm với S&P/ASX 200 và Straits Times đồng giảm 0,6%.

Cả 2 sàn phục hồi trở lại cùng với sự tăng giá trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Độ rộng tăng điểm mở rộng
hơn trong phiên chiều nhưng thanh khoản sụt giảm nhẹ thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư. Thị trường vẫn
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Tiếp tục xuất hiện thêm một phiên mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào các blue-chips,
đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp nhóm cổ phiếu này tăng giá. Thống kê
theo quy mô mua ròng, các cổ phiếu ngân hàng vẫn nằm trong danh sách mua lớn nhất: VCB được rót ròng
11,5 tỷ đồng, CTG: 10,4 tỷ, STB: 8,4 tỷ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là nhóm dẫn dắt thị trường và giao
dịch mạnh mẽ nhất thị trường với VCB tăng hơn 3.4%, CTG tăng hơn 3%... VN-Index chốt phiên tăng 0,69%,
tương đương tăng thêm 0,24% trong phiên chiều. Tuy nhiên VN30-Index lại tăng thêm 0,31%, mở rộng mức
tăng cả phiên lên 0,71%. Điều đó cho thấy các blue-chips ở rổ này đã có mức phục hồi giá tích cực hơn mặt
bằng chung. 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.

đáng dao động tại vùng kháng cự nên rủi ro giảm giá vẫn cao. Phiên ngày mai là phiên cuối tuần nên áp lực bán
sớm trở lại và biến động mạnh quanh vùng kháng cự sẽ tiếp diễn. 

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.




