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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Fed phát đi cảnh báo về khả năng mạnh tay tăng lãi suất. 

● PBOC báo hiệu giữ ổn định chính sách tiền tệ trong năm nay..

● Người dân Anh "quay xe" với Brexit. 

● Dầu Nga 'mất suất', châu Âu ồ ạt nhập dầu Mỹ giúp vị thế nước này trên thị 
trường năng lượng hồi sinh. 

● Foxconn sắp 'tạm biệt' Trung Quốc: Chi 700 triệu USD để xây nhà máy mới ở 
Ấn Độ, dự kiến sẽ sử dụng 100.000 nhân sự.

TRONG NƯỚC

● Chính phủ ban hành quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

● Sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam phục hồi. 

● NHNN đã mua thêm 0,65 tỷ USD trong tháng 2, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 
92,43 tỷ USD.

●  Cánh cửa tín dụng không mở với mọi doanh nghiệp.

● Giá vàng liên tục biến động, người mua lỗ nặng.

● Giá lợn hơi xuống thấp, người chăn nuôi "khóc dở, mếu dở". 

TIN DOANH NGHIỆP 

● HBC: Chật vật đòi nợ Cocobay. Nửa thập kỷ, Hòa Bình từ thỏa 

thuận đến khởi kiện Công ty Thành Đô (chủ dự án Cocobay) để 

đòi hàng trăm tỷ tiền thi công dự án, song chưa thu hồi được.

● FRT: FPT Long Châu và Bayer Việt Nam ký kết hợp tác vì sức 

khoẻ người dân.

● DHC: Vừa mua xong 500.000 cổ phiếu, lãnh đạo tiếp tục đăng 

ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 7/3 

đến ngày 5/4.

● PVB: thi công gói thầu bọc ống cho Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro.

● BCG: Mối quan hệ nhằng nhịt đằng sau nghìn tỉ đồng trái phiếu 

của Bamboo Capital. 

● CII: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Hạ tầng 

Trung Bộ với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ.

● HAG: dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 trong tháng 4.
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

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

   Vnindex giảm 12.84 điểm với thanh khoản tăng hơn 
13%, áp lực bán xuất hiện mạnh ở nhóm ngân hàng 
và chứng khoán

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

   Phiên giao dịch cho thấy áp lực bán tăng mạnh vào 
thời điểm cuối phiên khiến chỉ số vi phạm vùng hỗ trợ 
1030 ~ 1035. Trong ngắn hạn với lực cung tiếp tục áp 
đảo thì chỉ số có thể trở về kiểm định lại vùng 1000.




