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BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG 
Ngày 28 tháng 02 năm 2014 

NƠI BẠN ĐẶT NIỀM TIN WWW.FPTS.COM.VN 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG 

Thông kê thị trường 

 VNI HNX 

Index 586,48 83,12 

Thay đổi (%) 2,79 3,68 

KLGD (Triệu CP) 765 447 

Thay đổi (%) -11,83 -14,98 

GT GD (Tỷ VND) 13.149 4.244 

Thay đổi (%) -2,90 -19,10 
 

HSX 

Đầu tuần chỉ số VN-Index tăng mạnh do được dẫn dắt bởi nhóm 

Blue-chips như GAS, HAG, BVH....Tuy nhiên vào phiên giao dịch 

ngày thứ 5, bên bán đã chiếm ưu thế với lượng cung hàng lớn, chỉ 

số VN-Index đóng cửa giảm 5 điểm với giá trị giao dịch đạt gần 

3500 tỷ. Ở phiên giao dịch cuối tuần thị trường giao dịch giằng co, 

bên mua đã trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên lực cầu mạnh ở cuối 

phiên đã kiến thị trường đóng cửa trong sắc xanh. 

HNX 

Với một diễn tương khá tương đồng như sàn HSX, chỉ số HNX-

Index cũng tăng nhẹ do được hỗ trợ mạnh bởi dòng tiền. Đà tăng 

của nhóm cổ phiếu bất động sản bị chững lại do áp lực chốt lời lớn, 

nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng bị chốt lời mạnh. Thanh khoản ở sàn 

HNX tiếp tục ở mức cao với bình quân khoảng trên 90 triệu cổ 

phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên. Điểm nhấn của sàn HNX 

tuần qua tiếp tục là cổ phiếu PVX, mặc dù bị chốt lời mạnh nhưng 

vẫn được thị trường hấp thụ tốt nên vẫn giữ được đà tăng mạnh.  

Khuyến nghị đầu tư: 

Mô hình nến ”Ngôi sao băng” đã xuất hiện trong xu thế tăng ở phiên 

giao dịch ngày thứ 5 ở cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Khối 

lượng giao dịch trong cả tuần vẫn duy trì ở mức cao, chứng tỏ mặc 

dù lực bán chốt lời mạnh nhưng vẫn được thị trường hấp thụ tốt. 

Do đó trong ngắn hạn tuần tới, khả năng thị trường sẽ chuyển sang 

giai đoạn tích lũy đi ngang vài phiên trước khi chuyển sang một xu 

thế mới. 

Để tránh rủi ro thị trường có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, nhà đầu 

tư lướt sóng nên giao dịch thận trọng giảm bớt tỷ lệ nắm giữ cổ 

phiếu và hạn chế dùng đòn bẩy tài chính ở thời điểm hiện tại. Nhà 

đầu tư dài hạn vẫn có thể mua vào các mã cơ bản tốt ở các mức 

giá hợp lý. 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

ĐVT: Tỷ đồng 

Sàn HSX HNX 

Giá trị Mua 1.345 75 

Giá trị Bán 1.116 38 

Mua-Bán 230 37 
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
 

Đánh giá VN-Index 

  

Hỗ trợ cơ bản 565 

Hỗ trợ mạnh 550 

Kháng cự cơ bản 595 

Kháng cự mạnh 620 

Xu hướng  

Ngắn hạn Đi ngang  

Trung hạn Tăng 

Mô hình  

Ngắn hạn Hai đỉnh 

Trung hạn Hai đáy 
 

 

Khuyến nghị: Sau khi thất bại tại ngưỡng kháng cự 595 điểm (sự kết 

hợp của EMA 200 và đường upper band của dải Bollinger), khả năng 

VN-Index sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang tích lũy và có thể quay lại 

kiểm ta ngưỡng 595 điểm trước khi chuyển sang một xu thế mới. Nếu 

kiểm tra ngưỡng 595 điểm không thành công thì mô hình hai đỉnh sẽ 

được hình thành, theo đó VN-Index có thể quay trở lại kiểm tra ngưỡng 

hỗ trợ 570 điểm. Ngược lại, nếu kiểm tra ngưỡng 595 điểm thành công 

thì đích đến tiếp theo có thể là 620 điểm. Tuy nhiên xác suất kiểm tra 

thành công ngưỡng 595 điểm là không cao. 

Đánh giá HNX-Index 

  

Hỗ trợ cơ bản 80 

Hỗ trợ mạnh 75 

Kháng cự cơ 
bản 

85 

Kháng cự 
mạnh 

90 

Xu hướng  

Ngắn hạn Tăng nhẹ rồi 
giảm 

Trung hạn Tăng 

Mô hình  

Ngắn hạn Hai đỉnh 

Trung hạn Hai đáy 
 

Khuyến nghị: Tuần qua chỉ số HNX-Index đã thất bại khi đối mặt với 

ngưỡng kháng cự 85 điểm. Mô hình nến ”Ngôi sao băng” xuất hiện như 

một điềm xấu, cho tín hiệu bên bán đang chiếm ưu thế. Đồng thời mô 

hình Hai đỉnh đang chi phối mạnh mẽ vận động của HN-Index. Do vậy, 

nhiều khả năng trong ngắn hạn xu thế giảm sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên 

trong tuần tới do tâm lý thị trường đang khá hưng phấn nên khả năng 

sẽ phải mất vài phiên kiểm tra ngưỡng kháng cự 85 trước khi chuyển 

sang xu thế mới. 

 



Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Báo cáo thị trường tuần từ 24/02 – 28/02 

 

 

Bản quyền  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  3 
 

 

TIÊU ĐIỂM KINH TẾ TRONG TUẦN 

CPI thấp kỷ lục 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2014 (CPI) tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 

1,24% so với tháng 12 năm trước. Trong tháng 2, duy nhất có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng trên 

1% (1,15%) so với tháng trước. Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 0,64% do ảnh hưởng việc giá gas giảm 

mạnh, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%. 

CPI đạt mức thấp chủ yếu do sức mua giảm sút đáng kể, mặc dù trùng với dịp nghỉ lễ dài ngày và bị ảnh 

hưởng bới tính mùa vụ. Bên cạnh đó, công tác bình ổn thị trường được thực hiện khá tốt và nguồn cung 

hàng hóa khá dồi dào cũng tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng này.. 

 

Ba năm liên tiếp, Tín dụng tăng trưởng âm trong tháng đầu năm 

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng giảm 1,66% so với cuối năm 

2013; Trong đó tín dụng bằng VND giảm 1,94%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 0,11%. Trong hai tháng đầu 

năm, tăng trưởng tín dụng âm là do ảnh hưởng tính thời vụ, thời gian đầu năm doanh nghiệp chưa đẩy 

mạnh sản xuất, đồng thời do rủi ro nợ xấu vẫn cao nên ngân hàng sẽ thận trọng hơn trong việc xem xét 

điều kiện cho vay.  

Việt kiều có thể kinh doanh địa ốc như người trong nước 

Theo dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang được thẩm tra trước khi trình quốc hội tại kỳ 

họp tới, phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức cá nhân nước ngoài sẽ được mở 

rộng đáng kể. Đặc biệt là người Việt nam định cư ở nước ngoài được phép kinh doanh bất động sản như 

tổ chức, cá nhân trong nước. Ngoài ra, Dự thảo còn cho phép các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản 

được cho thuê, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, thay vì chỉ được cho thuê, cho thuê 

mua đã có sẵn như quy định hiện hành. Nếu như dự thảo này được thông qua thì sẽ giải quyết được phần 

nào vấn đề tồn kho bất động sản, kéo theo tác động tích cực đến nợ xấu của ngân hàng. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS 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 FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
FPTS 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. 
 

Các thông tin liên quan có thể được xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn  hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.   

 

http://ezsearch.fpts.com.vn/

