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TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

HOSE

VN-Index 470.67 0.65 0.14%

KLGD 36,916,210 -15,241,036 -29.22% CP

GTGD 808.24 -348.90 -30.15% Tỷ VND

Tổng cung 57,983,920 -19,550,920 -25.22% CP

Tổng cầu 76,997,520 -3,468,150 -4.31% CP

Giao dịch NĐTNN

KL mua 2,600,570 -1,072,910 -29.21% CP

KL bán 3,333,050 -4,656,020 -58.28% CP

Giá trị mua 77.47 -60.88 -44.00% Tỷ VND

Giá trị bán 104.92 -134.85 -56.24% Tỷ VND

HNX

HNX-Index 96.95 1.49 1.56%

KLGD 32,844,500 -9,041,300 -21.59% CP

GTGD 513.15 -149.04 -22.51% Tỷ VND

Tổng cung 39,194,100 -10,730,200 -21.49% CP

Tổng cầu 51,626,600 -3,030,300 -5.54% CP

Giao dịch NĐTNN

KL mua 491,800 -370,200 -42.95% CP

KL bán 464,000 -1,708,000 -78.64% CP

Giá trị mua 8.99 -8.57 -48.80% Tỷ VND

Giá trị bán 8.13 -28.83 -78.00% Tỷ VND

Diễn biến giao dịch trong ngày sàn HOSE Diễn biến giao dịch trong ngày sàn HNX

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE

 Thị trường tăng điểm nhẹ khi phía cung không đẩy mạnh bán ra với mức giá thấp. Kết thúc phiên, VN-Index tăng
0,14%, lên 470,67 điểm; HNX-Index tăng 1,56%, lên 96,95 điểm; UpCom-Index tăng 0,86%, lên 39,97 điểm.

 Khối lượng đặt bán giảm mạnh. Tương quan cung cầu nghiêng về phía cầu. Tuy nhiên thanh khoản toàn thị trường
giảm cho thấy phía cầu còn thận trọng.

 Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút được sức cầu sau giai đoạn giảm điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục chịu sức
ép bán ra. Diễn biến VN-Index kém tích cực hơn so với HNX-Index.

 NĐTNN bán ròng 27,45 tỷ đồng trên sàn HOSE, mua ròng 0,86 tỷ đồng trên sàn HNX. Khối ngoại bán ra khá mạnh
nhóm cổ phiếu Ngân hàng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX

 Giá: VN-Index giảm nhẹ từ đầu phiên, sau đó tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên.
 Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với phiên trước (giảm hơn 29%), và ở mức trung bình.
 Tâm lý TT: Phía cung đã giảm mạnh áp lực bán dù vẫn còn những lo ngại về những vấn đề vĩ mô: lạm phát, tỷ giá,

… trong khi phía cầu cũng giảm mạnh lượng mua vào, tương quan cung cầu trong phiên khá cân bằng.
 Ngắn hạn: VN-Index đang điều chỉnh giảm sau khi chạm vùng kháng cự 530 điểm.
 Trung hạn: Xu hướng tăng giá trung hạn đã được khởi động và được xác nhận từ 2 tháng trước.
 Phân tích kỹ thuật: VN-Index đang theo xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ đối với VN-

Index trong thời điểm hiện tại là khoảng 470 điểm.
HNX-INDEX

 Giá: HNX-Index giảm nhẹ từ đầu phiên, sau đó tăng nhẹ trở lại và duy trì cho tới cuối phiên.
 Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với phiên trước (giảm gần 27%), và ở trên mức trung bình.
 Tâm lý TT: Phía cung đã giảm mạnh áp lực bán dù vẫn còn những lo ngại về những vấn đề vĩ mô: lạm phát, tỷ giá,

… trong khi phía cầu cũng giảm mạnh lượng mua vào, tương quan cung cầu trong phiên hơi nghiêng về bên mua.
 Ngắn hạn: HNX-Index đang điều chỉnh giảm sau khi chạm vùng kháng cự 110 điểm.
 Trung hạn: Xu hướng tăng giá trung hạn đã không còn hiện hữu trên sàn Hà Nội.
 Phân tích kỹ thuật: HNX-Index đang theo xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ đối với HNX-

Index trong thời điểm hiện tại là 90-95 điểm.
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TỔNG HỢP & NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Diễn biến thị trường trong hơn 1 tháng qua phụ thuộc khá nhiều vào nhóm cổ phiếu lớn, dẫn dắt chủ yếu bởi sức cầu ngoại.
Về phía NĐT trong nước, lượng cung giá rẻ không nhiều nhưng bên mua chủ yếu tập trung ở các mức giá thấp, khiến KLGD
không có sự cải thiện. Thanh khoản thấp khiến động lực thị trường yếu, nhà đầu tư thận trọng trong quyết định tham gia thị
trường.

Trong những phiên gần đây, thị trường tiếp tục xu hướng giảm điểm khi sức ép vĩ mô về lạm phát, tỷ giá, lãi suất khiến nhà
đầu tư thận trọng. Thanh khoản tiếp tục tăng trên cả hai sàn cho thấy với mức giá hấp dẫn, sức cầu đang có chiều hướng cải
thiện. Trong giai đoạn hiện tại, vai trò chủ đạo của nhóm cổ phiếu lớn sẽ tiếp tục tác động đến xu hướng thị trường.

Trong phiên giao dịch hôm nay (23/02), diễn biến giảm giá như 2 phiên trước không còn duy trì, nhiều CP đã quay đầu tăng
giá nhẹ. Càng về cuối phiên sức cầu được cải thiện nhẹ, khiến cả 2 chỉ số đều có sự hồi phục. Kết thúc phiên, cả 2 chỉ số chính
đã quay đầu tăng, dù mức độ tăng không nhiều. KLGD trên cả 2 sàn lại giảm mạnh so với phiên trước. KLGD báo giá phiên
này trên sàn HCM đạt hơn 34,3 triệu CP (-29%) và sàn Hà Nội đạt hơn 29 triệu CP (-27%).

Nhận định của SHS:

Trong bối cảnh sức ép lạm phát, lãi suất ở mức cao, chưa có thông tin cơ bản đủ mạnh để hỗ trợ, nâng đỡ thị trường đồng thời
tâm lý thận trọng khi VN-Index đang giảm sau khi tiến đến mức kháng cự khiến thị trường khó khởi sắc.

Đúng như dự báo, thị trường đã chấm dứt đà lao dốc, và sẽ trở lại trạng thái ổn định trong 1, 2 phiên tiếp theo. Tuy nhiên ở
thời điểm hiện tại kỳ vọng giá CP tăng sau khi thị trường bình ổn trở lại là không nhiều.

Ngưỡng hỗ trợ của thị trường là khoảng 470 điểm đối với VN-Index; 90-95 điểm đối với HNX-Index.

NĐT đang nắm giữ CP cần duy trì danh mục ở trạng thái an toàn.

NĐT chưa mua cần lựa chọn các CP có sức mua mạnh và giao dịch từng phần vốn (mua tích lũy).
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Mốc 470 điểm đối với VN-Index và 95 điểm đối với HNX-Index đã thể hiện vai trò hỗ trợ khá mạnh đối với thị trường. Hai
chỉ số chứng khoán tăng điểm nhẹ khi nhà đầu tư không muốn bán ra với mức giá thấp. Nhóm cổ phiếu nhỏ đã giảm điểm
mạnh thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Một số cổ phiếu lớn tiếp tục chịu sức ép giảm giá sau giai đoạn tăng nóng,
khiến diễn biến giao dịch của sàn HOSE kém tích cực hơn so với sàn HNX. Trong giai đoạn hiện tại, tương quan cung cầu
nghiêng về phía cầu. Tuy nhiên thanh khoản toàn thị trường giảm khá mạnh so với phiên trước cho thấy phía cầu còn thận
trọng trong quyết định mua vào.

Hôm nay thị trường đón nhận thông tin CPI tháng 2 tăng 2,09%, đưa tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm lên
3,87%. Trước sức ép tăng giá xăng, than, điện trong thời gian tới, mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ càng trở nên
khó thực hiện. Điểm tích cực là tỷ giá VND/USD có tín hiệu hạ nhiệt. Nhưng trong bối cảnh sức ép lạm phát ở mức cao và
Chính phủ thể hiện quan điểm chú trọng ổn định vĩ mô, qua động thái tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và chính sách tài
khóa, lãi suất khó có khả năng giảm trong ngắn hạn.

Trong điều kiện các yếu tố vĩ mô còn kém tích cực, động lực để thị trường tăng điểm chưa nhiều. Sự phục hồi của thị trường
nhiều khả năng chỉ là sự phục hồi kỹ thuật ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự của thị trường trong giai đoạn hiện tại là vùng 475-
480 điểm đối với VN-Index và vùng 100 điểm đối với HNX-Index. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức an
toàn. Việc mua vào chỉ nên thực hiện với quan điểm đầu tư trung dài hạn.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE: 5 CP được NĐT nước ngoài mua và bán ròng nhiều nhất HNX: 5 CP được NĐT nước ngoài mua và bán ròng nhiều nhất

Mã CK KL mua Mã CK KL bán Mã CK KL mua Mã CK KL bán

VSH 298,090 STB -901,810 PVX 132,300 BVS -163,000

CTG 262,840 SSI -348,200 SCR 60,000 VND -44,500

ITC 207,290 VFMVF4 -259,400 KLS 34,800 TDN -42,400

PPC 147,890 VIC -208,190 VCG 34,600 HBS -37,000

VCB 143,350 PVF -176,230 PVS 34,600 PGT -28,000

HOSE: 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày HNX: 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD

SSI 24,900 24,600 0.41 2,170,820 PVX 17,500 18,100 3.43 2,825,300

REE 13,600 14,100 4.44 1,692,690 KLS 13,000 13,400 3.88 2,650,300

STB 14,300 14,400 0.70 1,631,120 VND 16,100 16,600 2.47 2,048,100

ITC 21,000 21,500 -3.50 1,428,150 HBB 10,000 10,200 3.03 1,279,600

ITA 14,500 14,800 3.50 1,200,910 BVS 19,800 20,400 3.03 1,144,900

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá mở Giá đóng Tăng % Mã CK Giá mở Giá đóng Tăng %

IFS 10,500 10,500 500 5.00 VBC 27,100 29,100 1,900 6.99

STG 23,100 23,100 1,100 5.00 TDN 22,600 23,000 1,500 6.98

MKP 46,200 46,200 2,200 5.00 TLC 7,000 7,700 500 6.94

PAN 34,600 19,000 900 4.97 NPS 10,800 10,800 700 6.93

CII 33,500 36,000 1,700 4.96 TXM 7,500 7,800 500 6.85

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá mở Giá đóng Giảm % Mã CK Giá mở Giá đóng Giảm %

FPC 5,800 5,800 -1,400 -19.44 GHA 18,600 18,600 -1,400 -7.00

DMC 26,000 25,000 -2,000 -7.41 BVG 10,500 9,300 -700 -7.00

HDC 32,800 32,600 -1,700 -4.96 SJ1 27,200 25,300 -1,900 -6.99

COM 34,700 34,700 -1,800 -4.93 NST 12,500 12,000 -900 -6.98

NVN 23,300 23,300 -1,200 -4.90 CSC 18,700 18,700 -1,400 -6.97
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THÔNG TIN TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Thông tin nổi bật trong nước

 CPI cả nước tháng 2 tăng 2,09%

 Vàng, USD đua giảm giá

 Lãi suất qua đêm tiếp tục giảm mạnh

 Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazut xuống 0%

Cập nhật TTCK Thế giới

Sắc đỏ ngập tràn các thị trường chứng khoán từ Mỹ cho tới châu Âu, châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/2, do nhà đầu tư
lo sợ tình hình bất ổn tại các nước Trung Đông và Bắc Phi. Tại Mỹ, chốt phiên ngày 22/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones
giảm tới 178,46 điểm (-1,44%) xuống 12,212.79 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 27,57 điểm (-2,05%) xuống 1.315,44 điểm.
Nasdaq hạ 77,53 điểm (-2,74%) xuống 2.756,42 điểm.

Giá dầu lên cao khiến chứng khoán châu Á giảm điểm. Ngày hôm nay, đồng yên cũng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần so
với đồng USD khiến cổ phiếu của các công ty xuất khẩu giảm mạnh, kéo chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,8%. Thị trường
Hàn Quốc đóng cửa ở mức thấp khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tình trạng bán ròng. Tại thị trường Singapore và Hongkong
cũng theo xu hướng chung giảm điểm.

TTCK Châu Âu lúc 22h giờ Việt Nam đang giảm khoảng 0,9-1,7%. TTCK Mỹ đang giảm khoảng 0,5-1% khi giá dầu tăng
lên mức cao nhất trong 2 năm và hãng máy tính khổng lồ Hewlett-Packard công bố tăng trưởng doanh thu đang chậm lại.
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn Hà - Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tòa nhà Đào Duy Anh, Đào
Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4)-3537 8010

Fax: (84-4)-3537 8005

Chi nhánh Hồ Chí Minh
141-143 Hàm Nghi, P.
Nguyễn Thái Bình, Quận I

Tel: (84-8)-3915 1368

Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà
Nẵng

Tel: (84-511)-352 5777

Fax: (84-511)-352 5779

Chi nhánh Nghệ An
9A Hồ Tùng Mậu, Hưng
Bình, TP. Vinh

Tel: (84-38)-860 2767

Fax: (84-38)-860 2757

Website: www.shs.com.vn Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối

với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và

đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện

cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời đọc mua, bán hay

nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông

tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo

này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực

hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Người thực hiện:
Lê Trung Dũng
dung.lt@shs.com.vn

Đoàn Thị Ánh Nguyệt
nguyet.dta@shs.com.vn

Kiểm duyệt:
Nguyễn Hải Dương
duong.nh@shs.com.vn

www.shs.com.vn
mailto:lt@shs.com.vn
mailto:dta@shs.com.vn
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