
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
THÀNH CÔNG

TPHCM, NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2023

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

CHỨNG KHOÁN MỸ CHỨNG KHOÁN CHÂU ÂU CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

THỊ TRƯỜNG CRYPTO GIÁ HÀNG HÓA



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (bán ròng 301 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(mua ròng 305 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Kinh tế Trung Quốc có ‘tín hiệu tích cực’, chỉ số PMI đạt mức ‘10 
năm có 1’

● Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị tăng thuế nhằm vào người giàu
● Lợi suất trái phiếu ở Eurozone cao kỷ lục trong hơn một thập niên
● Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới được Moody's nâng mức dự báo 

tăng trưởng
● Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ ở mức 500.000/thùng ngày, 

tương đương khoảng 5% tổng sản lượng trong tháng 3

TRONG NƯỚC

● Sáng nay ngày 2/3, Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch nước
● Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chưa đánh thuế nhà đất thứ hai tại 

Tp.HCM
● PMI Việt Nam tháng 2/2023 tăng lên mức 51,2, kết thúc chuỗi giảm 

kéo dài 3 tháng
● Sếp PYN Elite Fund: Chứng khoán Việt Nam không thể dự đoán 

được trong ngắn hạn
● Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,2% trong 

năm 2023

TIN DOANH NGHIỆP 

● Cưỡng chế Công ty Trung Nam nợ thuế hơn 445 tỷ 
đồng

● Bloomberg: F88 được rót thêm 47 triệu USD, chuẩn bị 
lên Upcom, đặt mục tiêu định giá tỷ đô khi IPO năm 
2024

● DIG: Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra, 
DIC Group mong cổ đông bình tĩnh

● PNJ: Doanh thu thuần tháng 1/2023 tăng 18,8% so 
cùng kỳ

● VOC chuẩn bị trả cổ tức với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt
● Petrolimex sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phiếu ngân hàng 

PG Bank
● Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) tạm ứng cổ tức 80% 

bằng tiền
● Nova Consumer sắp chia cổ tức tỷ lệ 5% tiền mặt



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch ngày 01/03/2023

   Thị trường tăng 15.87 điểm với thanh khoản tăng 
gần 26.6%, dòng tiền có phục hồi ở hầu hết các 
nhóm ngành.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- Giá đóng cửa dưới MA10&MA20 đi ngang: Xấu
- MACD dốc xuống và lực cung suy yếu: Trung tính
- Dải Bollinger Bands vận động sideway ngang: 
Trung tính

   Phiên giao dịch cho thấy tâm lý tích cực trên thị 
trường sau khi chỉ số vượt mốc 1030 dẫn đến lực 
cầu được kích hoạt mạnh hơn. Trong ngắn hạn, có 
thể mốc MA10 (~1052) đóng vai trò là một kháng cự 
để giá chinh phục trong thời gian sắp tới.




