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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Hôm nay Mỹ công bố PMI ngành dịch vụ
● Nga tiếp tục kiểm soát nguồn vốn rút khỏi nước mình trong bối cảnh 

căng thẳng
● Lạm phát EU cao hơn dự báo; ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất
● Đề nghị trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm, tỉ lệ thất nghiệp khả năng 

vẫn duy trì thấp kỉ lục
● Các nhà kinh tế dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ trở lại mạnh mẽ sau 

phong tỏa

TRONG NƯỚC

● Quỹ ETF FTSE công bố danh mục quý 1
● Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 5,7%, Trung Quốc là thị trường 

tiêu thụ lớn nhất
● Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong thu hút FDI
● Chỉ trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh kiểm tra 80.000 doanh 

nghiệp, kiến nghị xử lý 10.000 tỷ
● Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

TIN DOANH NGHIỆP 

● GTA lên kế hoạch lãi ròng 2023 giảm hơn 18%

● VinFast chính thức bàn giao xe cho khách hàng Mỹ

● IBC và Egroup của shark Thúy trả nợ bằng BĐS

● HQC: Nên điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp thực 

hiện dự án NOXH từ 10% lên 15%

● VDS muốn chào bán 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

● FLC bổ nhiệm Chủ tịch ROS làm Tổng Giám đốc mới

● MSN chuyển giao toàn bộ cổ phần Masan MEATLife 

cho Masan Agri



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 2/3/2023

   Vnindex giảm 2.94 điểm với thanh khoản giảm hơn 
17%, nhóm năng lượng là điểm sáng của dòng tiền hôm 
nay.

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

   Sau phiên hồi phục mạnh trước đó thì thị trường cho 
thấy tín hiệu điều chỉnh nhẹ khi vùng 1030 ~ 1035 là mốc 
tâm lý nhiều nhà đầu tư quan ngại. Mặc dù vậy với lực 
cung không xuất hiện quá lớn thì chỉ số vẫn được kỳ 
vọng tiếp diễn đà hồi phục.




