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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Quỹ đầu tư 'cá voi' Digital Currency Group báo lỗ 1,1 tỷ USD
● Bộ trưởng Tài chính Yellen: 'Cuộc chiến chống lạm phát của Fed cho 

đến nay vẫn suôn sẻ'
● Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Còn trở ngại pháp lý khi tịch thu 300 tỷ USD 

tài sản Nga
● JPMorgan đề xuất chỉ số trái phiếu châu Á mới, giảm tỷ trọng của 

Trung Quốc
● Giá nhà ‘hạ nhiệt sâu’ từ Mỹ đến châu Âu
● Lại động đất gây chết người ở Thổ Nhĩ Kỳ
● EU cần hành động khẩn cấp về vấn đề người di cư

TRONG NƯỚC

● Gói tín dụng 11.000 tỷ đồng sắp 'rót' cho doanh nghiệp TPHCM
● Ngân hàng rao bán nhiều khoản nợ lạ lùng
● Việt Nam có tỷ lệ người nắm giữ tiền điện tử lớn thứ 2 ASEAN
● Chuyên gia quốc tế: GDP năm 2023 của Việt Nam có thể đạt 7,2%
● Thủ tướng Chính phủ: Đánh giá kỹ thông tin doanh nghiệp buộc phải 

bán cho nước ngoài do "đói vốn"
● Bộ trưởng GTVT bức xúc về cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên
● Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục đòi chiết khấu

TIN DOANH NGHIỆP 

● FLC: Sang UPCoM, FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch
● PDR: Phó chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán gần 1,25 triệu 

cổ phiếu PDR
● DGC: Một quỹ thuộc Dragon Capital đã bán ra 500 

ngàn cp của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 
(HOSE: DGC) ngày 28/02/2023, trong bối cảnh giá cổ 
phiếu của ông lớn hóa chất đã sụt giảm 14% so với 
đầu năm.

● HBC: Hòa Bình đặt mục tiêu lãi trăm tỷ sau “nội 
chiến”, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 125 tỷ đồng, cải 
thiện đáng kể so với khoản lỗ kỷ lục 1.141 tỷ đồng 
vào năm trước.

● NLG: Mẹ thành viên HĐQT đăng ký bán gần 600.000 
cổ phiếu NLG

● DIG: Thanh tra việc cổ phần hóa tại Tổng công ty Đầu 
tư phát triển DIC

https://24hmoney.vn/stock/DGC
https://24hmoney.vn/wiki/co-phieu-la-gi-wiki10056.html
https://24hmoney.vn/wiki/co-phieu-la-gi-wiki10056.html
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 
28/2/2023

   Vnindex tăng 3.43 điểm với thanh khoản giảm 
44%, các nhóm cổ phiếu trụ như bất động sản và 
chứng khoán đóng góp vào sự hồi phục của chỉ số.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 dốc xuống: Xấu
- MACD cho thấy lực cung gia tăng: Xấu
- Dải Bollinger Bands dốc xuống: Xấu

   Mặc dù phiên buổi sáng ghi nhận động lực hồi 
phục về lắp gap 1030-1035 nhưng lực cầu bắt đáy 
không được đánh giá quá cao dẫn đến lực bán trở 
lại trong phiên chiều. Trong các phiên tới, với kịch 
bản lực bán tiếp tục gia tăng thì thị trường có thể sẽ 
tiếp tục tiếp diễn về vùng cản thấp hơn.




