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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● ECB: Lạm phát cơ bản trong Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ duy trì ở mức 
cao trong thời gian tới nên ngày càng nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 50 
điểm cơ bản vào cuối tháng này

● Hàn Quốc, Trung Quốc tăng dần số chuyến bay lên mức trước đại dịch.
● Hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong 

gần 26 năm.
● Tỷ phú Mark Mobius không thể rút tiền ra khỏi Trung Quốc do các quy định 

kiểm soát vốn chặt chẽ, cảnh báo các nhà đầu tư ‘phải cực kỳ cẩn thận’
● Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm 2023.

TRONG NƯỚC

● Mirae Asset: Tình trạng thiếu thanh khoản trầm trọng của thị trường BĐS là một 
chỉ báo sớm cho nợ xấu

● Xuất khẩu đồ gỗ lao dốc trong 2 tháng đầu năm 2023
● Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả 

nước trong 2 tháng đầu năm đạt 6,55% kế hoạch vốn giao, tương đương với 

trên 49.247 tỷ đồng đã được giải ngân.

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

TIN DOANH NGHIỆP 

● HPG: Tiêu thụ thép không khả quan do sức cầu yếu, sản lượng 

bán hàng tháng 2 chỉ bằng 70% cùng kỳ năm ngoái.

● Vinhomes lập hai công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ hơn 

11.400 tỷ đồng. Tính tới hết năm 2022, Vinhomes có tổng cộng 

34 công ty con, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản.

● CEO: Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn dự kiến 

ra mắt tháng 10/2023

● Trước khi FLC có ý định bán, Bamboo Airways ước lỗ gần 

16.800 tỷ đồng trong năm 2022, vượt qua cả Vietnam Airlines

● DRC: Cao su Đà Nẵng mạnh tay chi hơn 915 tỷ nâng cấp nhà 

máy sản xuất lốp

● GIL: Đầu tư gần 300 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư Khu công 

nghiệp Bình Tân.

● 2 mẹ con KDC - VOC cùng báo hoãn chi cổ tức đặc biệt bằng 

tiền lần lượt là 50% và 100%.
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 06/03/2023

   Vnindex tăng 2.41 điểm với thanh khoản giảm trên 
5%, bất động sản là nhóm đóng góp điểm tốt nhất cho 
ngày 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 có tín hiệu co lại: Trung tính

   Mặc dù phiên giao dịch buổi sáng ghi nhận đà tăng 
tích cực về kiểm định lại mốc MA10 (1041) nhưng sự 
xuất hiện của lực bán đã làm chững lại sự hưng phấn 
trên thị trường. Hiện tại, chỉ số đang vận động trong 
biên sideway 1020 ~ 1040 với lực cung có phần giảm đi 
nhưng để Index trở lại đà tăng thì lực cầu mạnh trở lại 
là điều cần thiết.




