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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Phó Chủ tịch Samsung: Sẽ tiếp tục chi tiền đầu tư dù kinh tế toàn cầu đi xuống, Samsung đầu tư 

230 tỷ USD xây dựng 5 nhà máy chip bán dẫn mới

● 'Bà trùm cổ phiếu' Cathie Wood huy động thành công 16 triệu USD cho quỹ mới

● ECB tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đón nhiều "tin xấu"

● JPMorgan Chase: Fed sẽ cung cấp 2.000 tỷ USD thanh khoản cho hệ thống ngân hàng Mỹ

● Ngân hàng Credit Suisse vừa có thông báo sẽ vay 54 tỷ USD từ SNB sau khi cổ phiếu sụt giảm 

mạnh

TRONG NƯỚC

● Bộ Công Thương nói lập khung giá điện tái tạo chuyển tiếp 'đúng quy định'

● Đề xuất cho doanh nghiệp thế chấp quyền sử dụng đất vay nước ngoài

● Nhu cầu từ Trung Quốc ‘bùng nổ’, nông sản Việt trúng đậm

● Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng gần 86%

● TP.HCM đề xuất cơ chế đặc thù cho 5.000 MW điện mặt trời áp mái

TIN DOANH NGHIỆP 

● DIG giải thể một chi nhánh ở Vũng Tàu giữa lúc muốn mua 

lại trước hạn 1,000 tỷ đồng trái phiếu

● RAL dự kiến chi hơn 17 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 

khu đất tại Đà Nẵng

● Hợp nhất SVC Holdings, "ông trùm BOT" Tasco (HUT) đặt 

mục tiêu doanh thu 2023 cao kỷ lục, gấp 21 lần năm trước

● Chủ tịch HĐQT Thibidi nộp đơn từ nhiệm

● Tân Tạo (ITA) lên tiếng phản đối quyết định mở thủ tục phá 

sản

● Lợi nhuận của PV Power (POW) tăng thêm gần 230 tỷ sau 

kiểm toán



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 16/3/2023

   Vnindex giảm 14.79 điểm với thanh giảm gần 12%. Ngân 
hàng và Bất động sản chịu áp lực tiêu cực nhất ngày hôm 
nay.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 sideway: Trung tính
- MACD cho thấy lực cầu giảm: Trung tính
- Dải Bollinger Bands duy trì sideway: Trung tính

   Lực bán xuất hiện sớm từ thời điểm đầu phiên trước tâm 
lý tiêu cực trên thị trường gây áp lực tương đối lên chỉ số. 
Hiện tại Index ghi nhận điều chỉnh và tạm thời giữ được 
MA10 (1045) nên mức độ rủi ro là chưa quá lớn.




