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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 159 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 164 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Australia tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp

● Thiếu USD, các nước nghèo đóng cửa bệnh viện, nhà máy và 

ngưng chuyến bay

● Chủ tịch Powell: Fed sẵn sàng nâng lãi suất nhanh hơn dự báo

● Bloomberg: Thế giới sẽ “khát” dầu trong nửa sau năm 2023’

TRONG NƯỚC

● Nhà đầu tư chứng khoán nữ thường có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn so 

với nam giới

● Đồng loạt kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ để kích cầu tiêu thụ ô 

tô

● Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng gần 10% so với cùng kỳ

● Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng trưởng dương bất chấp lạm phát

TIN DOANH NGHIỆP

● MWG: Thế Giới Di Động tạm dừng hợp tác với F88

● VRE: Vincom Retail dự kiến khai trương 2 TTTM ở 

TP.HCM và Hà Giang trong năm 2023

● PVD: Dragon Capital bắt đầu chuỗi ngày bán ròng cổ 

phiếu PVD

● HPG: Hoà Phát báo doanh thu 2 tháng đầu năm 2023 

giảm 34%

● DIG: Con trai Chủ tịch HĐQT DIC Corp đăng ký mua 5 

triệu cổ phiếu DIG

● FCN: Fecon thắng nhiều gói thầu lớn trong 2 tháng đầu 

năm, tổng giá trị xấp xỉ 500 tỷ đồng



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 07/03/2023

Vnindex tăng 10.66 điểm với thanh khoản tăng 20.6%, 

dòng tiền hồi phục tốt với nhóm ngân hàng, chứng 

khoán, thép ghi nhận mức đóng góp tốt nhất 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

Kết thúc phiên giao dịch mặc dù chỉ số tiếp tục kiểm 

định thất bại mốc 1040 nhưng tâm lý trên thị trường cho 

thấy sự cải thiện đáng kể. Vì vậy, trong kịch bản lực cầu 

duy trì ổn định như phiên hôm nay thì việc vượt thành 

công mốc 1040 là điều có thể kỳ vọng.
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