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Giá trị đóng cửa 909.67 

Biến động (%) +6.33 (+0.7%) 

KL(triệu CP) 221.12 

Giá trị (tỷ đồng) 3,880.42 

SLCP tăng giá 218 

SLCP giảm giá 142 

 SLCP đứng giá 50 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên 25/02 với diễn biến hồi phục tăng điểm khi nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đồng loạt bật tăng mạnh trở 

lại trở thành động lực chính dẫn dắt thị trường. Sau phiên giảm mạnh hôm qua thị trường đã có sự hồi phục trở lại với tâm điểm vẫn 

là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng khi có sự hồi phục mạnh trở lại giúp chỉ số VN-Index có mức đóng cửa cao nhất trong ngày, qua 

đó phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư bớt phần bi quan trước diễn biến ảnh hưởng khó lường từ yếu tố dịch bệnh do Covid – 19 gây ra. 

Tuy nhiên, với phiên tăng điểm hôm nay để đánh giá thị trường đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn “hay chưa?” vẫn là câu hỏi còn bỏ 

ngỏ và thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng, tích lũy trở lại trước khi có sự hồi phục mạnh mẽ hơn. Và TCSC cho rằng 

áp lực giảm của VN-Index phần nào đã giảm bớt khi tiệm cận mức hỗ trợ 890 điểm và bật tăng trở lại trong phiên hôm nay. Do đó, 

nhà đầu tư cần thận trọng qua sát thêm và xem xét nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức thấp, ưu tiên vào các nhóm 

cổ phiếu ngành Ngân hàng, Bán lẻ, sắt thép...cho mục tiêu trung, dài hạn. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật của 

thị trường và các cổ phiếu để bán giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn trong danh mục. Với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt cần đứng 

ngoài thị trường để quan sát thêm chờ đợi sự rõ ràng về xu hướng, các tín hiệu của chỉ số để ra quyết định giải ngân hợp lý. 

 
 
 

  
 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 613.8 8.0 

Bán 726.4 22.9 

GTGD ròng -112.6 -14.9 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch 25/02 với diễn biến thận trọng sau phiên 

giảm điểm mạnh hôm qua. Tuy nhiên, sự hồi phục đã quay trở lại với nhiều cổ 

phiếu lớn và giúp các chỉ số không biến động quá tiêu cực. Trong đó, ACB tăng 

0.4%, CTG tăng 1%, FPT tăng 0.2%, PNJ tăng 0.7%, VCS tăng 1.5%. 

- Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 3.87 điểm (-0.43%) xuống 899.47 điểm. 

Toàn sàn có 109 mã tăng, 121 mã giảm và 47 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu ngân 

hàng như ACB, BID, CTG, VPB... đồng loạt tăng giá mạnh trở lại và góp phần 

nâng đỡ thị trường chung. Trong đó, ACB tăng 2.1%, BID tăng 1.35, CTG tăng 

3.3%, VPB tăng 1.3%. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu lớn khác như VCS, VNM, 

SAB, HPG... cũng đồng loạt tăng giá. 

- Về cuối phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bứt phá rất mạnh 

và góp công lớn giúp tâm lý nhà đầu tư tỏ ra tích cực hơn giúp chi số VN-Index 

đảo chiều bật mạnh lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, CTG gây được sự chú ý 

nhất khi tăng trần lên 26.100 đồng/cp, ACB tăng 4.6%, BID tăng 5.4%, HDB tăng 

2.8%, MBB tăng 3.5%, VPB tăng 5.6%, TCB tăng 3.3%, TPB tăng 3.5%. VCB là 

cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi giảm giá với 1.1%. Bên cạnh đó, đà tăng cũng lan 

tỏa rộng đến các cổ phiếu lớn khác như BVH, CTD, FPT, HPG, VNM. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6.33 điểm (+0.7%) lên mức 909.67 

điểm. Toàn sàn có 218 mã tăng, 142 mã giảm và 50 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm so với phiên trước. Tổng khối 

lượng giao dịch toàn phiên đạt 221.12 triệu cổ phiếu, trị giá 3,880.42 tỷ đồng. 

(Trong đó GDTT đạt hơn 892.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị 112.6 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này bán ròng với giá trị 14.9 tỷ đồng. 
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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    NLG Nắm giữ 29/03/2019 24.95       24.2       3.1% 31.7       31.0% 22.5       -7.1%

2    PNJ Nắm giữ 20/05/2019 83.00       78.8       5.3% 95.0       20.6% 72.8       -7.6%

3    HPG Nắm giữ 03/12/2019 23.10       23.4       -1.3% 32.0       36.8% 22.0       -6.0%

4    STB Nắm giữ 17/01/2020 11.15       10.5       6.2% 14.0       33.3% 9.8         -7.1%

Covid-19 nguy cơ trở thành đại dịch, cổ phiếu châu Á diễn biến trái 
chiều. MSCI châu Á - Thái Bình Dương đi ngang trong đầu phiên 25/2, với các 
chỉ số lớn trong khu vực diễn biến trái chiều. Giảm mạnh nhất khu vực là cổ 

phiếu tại Nhật Bản với Nikkei 225 mất 2,8%. Tại Trung Quốc, Shanghai 
Composite và Shenzhen Composite lần lượt giảm 0,7% và 0,1%. Ngoài ra, ASX 
200 của NZX 50 của New Zealand đều giảm 1,1%. Ở chiều ngược lại, Hang 
Seng của Hong Kong và Kospi của Hàn Quốc lần lượt tăng 0,2% và 0,8%. Straits 
Times của Singapore cũng tăng 0,8%. Nhìn chung, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý 
thận trọng với các tài sản rủi ro trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng lan 
rộng. (Link: https://ndh.vn/quoc-te/covid-19-nguy-co-tro-thanh-dai-dich-co-
phieu-chau-a-dien-bien-trai-chieu-1263794.html) 

Covid-19 lan nhanh ngoài Trung Quốc, giá dầu mất gần 4%, vàng lên 
đỉnh 7 năm. Giá dầu Brent tương lai giảm 2,2 USD, tương đương 3,8%, xuống 
56,3 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 1,95 USD, tương đương 3,7%, 
xuống 51,43 USD/thùng. “Thông tin về sự lây lan của virus corona làm dấy lên 
thêm lo ngại nhu cầu năng lượng bị phá hủy”, theo Phil Flynn, nhà phân tích tại 
Price Futures Group, Chicago, bang Illinois. “Khi chứng kiến Phố Wall giảm 
mạnh, nhà đầu tư dầu cứ bán tháo trước, đặt câu hỏi sau”. Số ca nhiễm và tử 
vong vì virus corona tại Trung Quốc hiện là hơn 77.000 và hơn 2.500, chủ yếu 
là ở tỉnh Hồ Bắc. Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc, ngày càng bị cô lập do 
số ca nhiễm Covid-19 tại đây tăng nhanh. (Link: https://ndh.vn/nang-
luong/covid-19-lan-nhanh-ngoai-trung-quoc-gia-dau-mat-gan-4-vang-len-dinh-
7-nam-1263773.html) 

MBB: MB sắp phát hành riêng lẻ hơn 211 triệu cp. Ngân hàng TMCP Quân 
đội (MB, HOSE: MBB) đang tiến hành triển khai phát hành riêng lẻ mới hơn 211 
triệu cp cho đối tác trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ thêm 2,114 tỷ 
đồng. Ngày 24/02/2020, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo 
đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MBB. Theo thông 
báo của UBCKNN, để thực hiện chào bán riêng lẻ cho đối tác trong và ngoài 
nước, HĐQT MBB đã thông qua việc điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư 
nước ngoài tại MBB từ 20.9035% lên 22.9908%. UBCKNN đề nghị MBB thông 
báo cho nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 
và MBB chỉ được phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư sau khi tiền đã được chuyển 
vào tài khoản phong tỏa nêu trên. (Link: https://vietstock.vn/2020/02/mb-sap-
phat-hanh-rieng-le-hon-211-trieu-cp-764-733049.htm) 

YEG: Ái nữ Tân Hiệp Phát chi 300 tỷ đồng mua cổ phần Yeah1. Bà Trần 
Uyên Phương thông báo trở thành cổ đông lớn sở hữu 6,7 triệu cổ phiếu Tập 
đoàn Yeah1 (HoSE: YEG), tương đương 21,61% vốn. Mục đích mua cổ phiếu 
để đầu tư cá nhân. Trước đó, bà Phương có sở hữu 708.410 cổ phiếu Yeah1, 
tương đương 2,26% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào 
3 ngày 17/2, 18/12 và 19/2 với khối lượng lần lượt 1,63 triệu, 1,42 triệu và 3 
triệu cổ phiếu. Trong thời gian từ 17/2 đến 19/2, Yeah1 có 3 giao dịch thỏa 
thuận với tổng khối lượng 6,05 triệu cổ phiếu, đúng bằng khối lượng bà Phương 
đã mua với giá trị gần 300 tỷ đồng. Như vậy, bà Phương đã mua cổ phiếu YEG 
với giá bình quân 49.392 đồng/cp. (Link: https://ndh.vn/doanh-nghiep/ai-nu-
tan-hiep-phat-chi-300-ty-dong-mua-co-phan-yeah1-1263812.html) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

CTG 9,764,100 244.9 

MBB 11,926,410 241.2 

VPB 6,045,630 163.4 

VNM 1,200,220 129.0 

HPG 5,303,830 121.3 

HNX 

ACB 8,277,100 201.8 

SHB 14,033,800 100.5 

PVS 2,175,000 33.3 

NVB 2,728,400 23.8 

VCS 269,500 18.0 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

VPB 9,300,000 265.0 

EIB 6,020,000 103.5 

VNM 640,000 68.9 

HDB 2,145,000 56.0 

NVL 902,190 47.9 

HNX 

ACB 3,200,000 84.4 

NVB 3,707,000 30.5 

SHS 500,000 3.2 

MPT 750,000 1.2 

TIG 70,092 0.5 
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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 613.8 15.82 726.4 18.72 -112.6 

   HNX 8.0 1.28 22.9 3.65 -14.9 

Tổng số 621.8  749.3  -127.5 

  

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VNM 48.7 VCB 68.7 

CTG 18.9 HAG 19.4 

VIC 15.4 NVL 12.2 

SBT 9.8 VRE 12.0 

BID 2.3 PVT 9.5 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 2.06 DGC 8.94 

TNG 0.28 SHS 4.78 

SD6 0.15 SHB 2.85 

NBC 0.13 VCS 0.70 

WCS 0.10 PVI 0.13 
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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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