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BÁN THÁO CUỐI PHIÊN, VN-INDEX GIẢM GẦN 30 ĐIỂM
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

Tổng hợp thị trường:
VN-INDEX

HNX-INDEX

Thay đổi (điểm)

-29.75/-1.98%

-5.88/-1.38%

Điểm số (điểm)

1,471.96
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Mã tăng
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Mã giảm

322
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HOSE

HNX

MUA

23,452,000

360,800

BÁN

32,558,638

222,562

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

-9,106,638

138,238

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG)

-293

6

KLGD (cổ phiếu)
Giá trị (tỷ đồng)

Mã tham chiếu

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Source: HOSE, HNX, Aseansc tổng hợp

Phiên giao dịch thứ Hai (14/02), chỉ số VN-Index giao dịch theo chiều hướng
tiêu cực, đóng cửa giảm gần 30 điểm, mức thấp nhất trong ngày. Kết thúc
phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 29,75 điểm (-1,98%), đóng cửa ở
mức 1.471,96 điểm. Thanh khoản HSX ở mức gần 811 triệu cổ phiếu
(+28%), giá trị hơn 25.900 tỷ đồng (+20%). Độ rộng thị trường nghiêng về
số mã giảm giá (132 mã tăng/ 322 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ bán
ròng gần 293 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào HPG, HDB, VIC, và
VHM.
Nhận định của ASEANSC:
Xu hướng ngắn hạn của thị trường trở nên tiêu cực hơn khi chỉ số VN-Index
ghi nhận một phiên giảm mạnh kèm thanh khoản gia tăng. Chúng tôi cho
rằng có nhiều lý do tạo nên phiên giảm sâu ngày hôm nay, tuy nhiên yếu tố
tâm lý nhà đầu tư là trọng yếu dẫn đến hành động bán tháo cuối phiên.
Trong đó, căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine leo thang, lo ngại FED sẽ
tăng lãi suất "quyết liệt" hơn dự báo trước đó, và thời điểm đáo hạn hợp
đồng phái sinh tháng 2 (17/02) đang đến gần, là các yếu tố đang ảnh hưởng
đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ
số VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để VN-Index kiểm
tra vùng hỗ trợ gần 1.460 – 1.470 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.440 –
1.450 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có
thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định
xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: PC1 - Kinh doanh năng lượng lãi lớn, Xây lắp điện 1 báo lãi sau thuế 764 tỷ đồng cả năm, tăng 40,4% so với cùng kỳ, và vượt 50%
chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đồ thị ngày VN-INDEX

Phân tích kỹ thuật:
Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index xuất hiện cây nến đỏ dài với giá đóng cửa
nằm dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20), kèm thanh khoản cải
thiện, là tín hiệu khá tiêu cực. Điều này cho thấy bên bán đang tạm thời
chiếm ưu thế, và xu hướng ngắn hạn trở nên tiêu cực hơn. Do đó, chúng tôi
cho rằng, trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ gần
1.460 – 1.470 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.440 – 1.450
điểm. Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index dự báo ở
mức 1.480 – 1.490 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.500 –
1.510 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ
số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến
chỉ số giảm trở lại.
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