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Giá trị đóng cửa 965.47 

Biến động (%) -24.8 (-2.5%) 

KL(triệu CP) 224.81 

Giá trị (tỷ đồng) 5.409,2 

SLCP tăng giá 98 

SLCP giảm giá 220 

 SLCP đứng giá 38 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Sau phiên tăng nhẹ ngày hôm. Mở cửa phiên hôm nay tâm lý thận trọng khi các chỉ số chung của thị trường đều đồng loạt quay đầu giảm 

điểm. Cùng với đó là sự giảm giá mạnh ở một vài cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn như: VNM,VIC,VHM đã phần nào gây áp lực lên thị 

trường chung. Diễn biến thị trường phần nào thêm xấu đi khi vào phiên chiều đà bán tháo tiếp tục tăng mạnh và diễn ra mạnh trên toàn 

thị trường. Hôm nay chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 965.47 điểm với mức giảm mạnh – 24.8 điểm(-2.5%). Thị trường trong phiên hôm 

nay dường như là sự cộng hưởng chung của nhiều yếu tố: Chính trị, khối ngoại trở lại bán ròng mạnh và áp lực từ việc cơ cấu danh mục 

đến từ quỹ IShare MSCI . Đánh giá về diễn biến trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng thị trường đang giao dịch trong trạng thái áp 

lực bán chốt lời từ nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn xuất phát từ khối ngoại. Tuy nhiên, lực cầu vào thị trường luôn được đẩy vào khi giá 

cố phiếu điều chỉnh với mức độ mạnh. Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index hôm nay đóng cửa với 1 cây nến đỏ,thân dài, kết hợp với khối 

lượng cao cho thấy áp lực bán ra từ thị trường chung khá lớn.Tuy nhiên với đà giảm mạnh như vậy chúng tôi cho rằng VN-Index có thể 

sẽ có sự phục hồi khi chỉ số này chạm mức hỗ trợ là đường MA200 đã phá vỡ trước đó. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân ở 

mức hợp lý vào các cố phiếu cơ bản tốt, chưa tăng giá trong thời gian qua khi chỉ số có sự điều chỉnh trong phiên tới. Đối với các nhà đầu 

tư đã có sẵn cổ phiểu nên hạn chế bán ra khi thị trường có mức điều chỉnh mạnh. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 759.8 38.8 

Bán 1108.1 23.8 

GTGD ròng -348.3 15 

 

- Thị trường đóng cửa trong phiên cuối tháng 2 với nhiều biến động khá bất ngờ khi 

có mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2019. Nhìn chung diễn biến trong phiên 

sáng thị trường không có dấu hiệu bán tháo khi có sự phân hóa ở nhiều nhóm cổ 

phiếu. Nhiều cổ phiếu trụ cột trên thị trường như VHM, VRE, VJC, PNJ, MSN… đều 

đồng loạt giảm sâu và tạo áp lực rất lớn lên thị trường chung. 

- Trong phiên chiều diễn biến thị trường có phần bất ngờ khi đà bán tháo tăng mạnh. 

Dường như diễn biến này bắt nguồn từ hội nghị thượng đỉnh lần 2 Mỹ -Triều đã 

không đạt được thỏa thuận chung. Có lẽ thông tin trên đã tác động tiêu cực đến 

tâm lý nhà đầu tư và khiến áp lực bán bất ngờ tăng lên đáng kể. Nhóm cổ phiếu vốn 

hóa lớn ảnh hưởng nặng nề từ những diễn biến xấu này. Lực bán với khối lượng lớn 

liên tục được đưa ra và khiến nhiều cổ phiếu trụ cột lao dốc. 

- Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại là VHM, VIC và VNM 

đều sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như HSG, VRE, VGC, NVL, BID, VCG, 

VJC hay SAB đều giảm giá trên 3% trong phiên hôm nay. 

- Hôm nay cũng là ngày cuối đảo danh mục của quỹ iShare MSCI nên các cổ phiếu 

lớn cũng phải chịu áp lực khá mạnh từ khối ngoại. 

 

- Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 

224 triệu cổ phiếu, trị giá 5.400 tỷ đồng. 

 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,8 điểm (-2,5%) xuống 965,47 điểm. 

Toàn sàn có 98 mã tăng, 220 mã giảm và 38 mã đứng giá. 
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STT Mã CK
Khuyến 

nghị

Ngày khuyến 

nghị

Giá hiện 

tại

Giá thực 

hiện

LN/Lỗ 

hiện tại

Giá mục 

tiêu
LN dự kiến

Giá cắt 

lỗ

Lỗ dự 

kiến

1    PHR Giữ 20/11/2018 44.00       29.2       50.7% 35.0       19.9% 27.4       -6.2%

2    VTP Giữ 11/01/2019 173.0       135.7     27.5% 160.0     17.9% 128.9     -5.0%

3    BWE Giữ 13/02/2019 25.2         25.0       0.8% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

4    NT2 Giữ 14/02/2019 29.05       29.4       -1.2% 32.0       8.8% 27.9       -5.1%

Mỹ bất ngờ đình chỉ tăng thuế đối với Trung Quốc: Văn phòng Đại diện 
Thương mại Mỹ (USTR) cho biết hôm 27/2 rằng họ sẽ chính thức đình chỉ việc 
tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến khi có thông báo tiếp theo. Văn 
phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết hôm 27/2 rằng họ sẽ chính 
thức đình chỉ việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến khi có thông 
báo tiếp theo, sau khi Tổng thống Donald Trump tạm hoãn thời hạn ngày 1/3 
để đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Reuters đưa tin. 
(Link:http://ndh.vn/my-bat-ngo-dinh-chi-tang-thue-doi-voi-trung-quoc-
20190228015340104p145c151.news) 

Nhà Trắng: Mỹ, Triều không đạt thỏa thuận chung: Nhà Trắng thông báo 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không 
đạt được thỏa thuận chung trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2. “Hiện chưa có 
thỏa thuận nào đạt được. Các nhóm quan chức hai nước trông chờ vào các cuộc 
gặp trong tương lai”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. 
(Link:http://ndh.vn/nha-trang-my-trieu-khong-dat-thoa-thuan-chung-
20190228014919920p145c151.news) 

Đàm phán Mỹ - Triều tiếp tục bế tắc, chứng khoán châu Á giảm: Các chỉ 
số chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt giảm sau khi thông báo của Nhà Trắng 
rằng Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận chung trong hội nghị thượng 
đỉnh tại Hà Nội. Vào khoảng 14h00 (giờ Hà Nội), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
giảm 0,87%. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) và Shanghai 
Composite cũng lần lượt giảm 0,2% và 0,6%. Chỉ số Straits Times của Singapore 
giảm 0,7%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm khoảng 1,7%. Tại Việt Nam, nơi 
diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, chỉ số Vn-Index giảm 
1,06%. Chỉ số MSCI Asia Apex 50 giảm 0,8%. (Link:http://ndh.vn/dam-phan-
my-trieu-tiep-tuc-be-tac-chung-khoan-chau-a-giam-
20190228021546502p146c158.news) 

Việt Nam ước nhập siêu 84 triệu USD 2 tháng đầu năm: Sau khi cập nhật 
số liệu thực hiện tháng 1, nhập siêu 2 tháng đầu năm nay ước tính thu hẹp còn 
84 triệu USD. Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tháng 2, cả 
nước ước tính nhập siêu 900 triệu USD. 

Cập nhật số liệu xuất nhập khẩu tháng 1, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân 
thương mại hàng hóa thực hiện trong tháng 1 xuất siêu 816 triệu USD (thay vì 
ước tính nhập siêu hơn 800 triệu USD như công bố trước đó). Như vậy, tính 
chung 2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 84 triệu USD. Trong đó khu vực 
kinh tế trong nước nhập siêu 4,57 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(kể cả dầu thô) xuất siêu 4,49 tỷ USD. (Link:http://ndh.vn/viet-nam-uoc-nhap-
sieu-84-trieu-usd-2-thang-dau-nam-20190228100530680p145c152.news) 

Vinaconex lên kế hoạch mua 23,6 triệu cổ phiếu quỹ: Thời gian thực hiện 
trong quý I và quý II năm 2019. Hội đồng quản trị Tổng CTCP Xuất nhập khẩu 
và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex –HNX: VCG) vừa phê duyệt phương án mua 
cổ phiếu quỹ với khối lượng thực hiện tối đa 23,6 triệu cổ phiếu, tương đương 
với tỷ lệ gần 5,34% tổng số cổ phần phổ thông. Hiện VCG có 441,7 triệu cổ 
phiếu đang lưu hành. (Link:http://ndh.vn/vinaconex-len-ke-hoach-mua-23-6-
trieu-co-phieu-quy-20190228113050844p4c147.news) 

 

Về giá mua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định mức giá 
mua lại cổ phiếu quỹ theo các quy định của pháp luật có liên quan. 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

HPG 6.952.800 236.2 

VJC 1.629.860 196.3 

CTG 8.048.820 168.5 

ROS 4.859.010 167.8 

VRE 4.831.010 160.7 

HNX 

PVS 6.186.400 128.9 

ACB 3.791.000 114.2 

VGC 3.371.700 71.1 

VCG 1.288.100 36.0 

SHB 4.770.300 35.6 

 

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

NVL 1.787.760 104.4 

SBT 4.814.000 100.7 

VNM 620.000 90.7 

GTN 6.471.570 87.3 

GEX 2.100.000 50.4 

HNX 

VGC 450.000 14.0 

NRC 299.700 9.8 

SDG 280.500 6.7 

VC9 233.800 3.9 

VDL 99.800 2.6 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua (Tỷ ) % Thị trường GT Bán (Tỷ) % Thị trường Mua-Bán 

HOSE 759.8 14.05 1108.1 20.49 - 348.3 

   HNX 38.8 6.31 23.8 3.88 15 

Tổng số 798.6  1131.9  -333.3 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

MSN 27.0 GTN 92.1 

SSI 24.2 VIC 91.2 

CTG 20.8 VJC 68.3 

BWE 10.2 VHM 59.8 

VCI 9.9 VNM 47.7 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 29.2 VGC 11.0 

BVS 0.29 SHS 1.1 

HHG 0.17 VGS 0.75 

VCS 0.11 NRC 0.46 

ART 0.09 PVC 0.37 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn 

và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 

TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào 

bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn 

bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) 

Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38270527 | Fax: (028) 38218010 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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