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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Chủ tịch Fed: Ngành crypto là một “mớ hỗn độn”.
● Trung Quốc và Nhật Bản lấy hàng nghìn tỷ USD để cho chính phủ 

Mỹ vay.
● 'Mỹ vỡ nợ' là rủi ro mà Phố Wall không dám nghĩ đến.
● Chủ tịch Fed một lần nữa bác ý tưởng nâng mục tiêu lạm phát.

TRONG NƯỚC

● Thêm 2 dự án điện mặt trời 100 MWP được mua lại bởi tập đoàn 
điện lực Singapore, các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam lần 
lượt về tay nước ngoài.

● Google quan tâm đến việc chuyển dần dây chuyền sản xuất một số 
thiết bị sang Việt Nam.

● Nhiều cổ đông ngân hàng sắp được nhận cổ tức bằng tiền và cổ 
phiếu trong năm 2023.

● Chiết khấu xăng dầu lại giảm.
● Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam chính thức vượt 

mốc 7 triệu.

TIN DOANH NGHIỆP 

● GEX: Dragon Capital tiếp tục xả GEX, không còn là cổ 
đông lớn của Gelex. Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng 
8,8 triệu đơn vị trong khoảng ba tháng qua, tỷ lệ sở hữu 
giảm tương ứng từ 6,02% xuống còn 4,99%.

● KLF: bị đình chỉ, hệ sinh thái FLC sạch bóng cổ phiếu được 
giao dịch.

● CTD: sắp phát hành hơn 550.000 cổ phiếu ESOP, giá 
10.000 đồng/cp, thấp hơn 73% so với giá cổ phiếu CTD 
chốt phiên 8/3 là 36.800 đồng/cp.

● EVF: Giá điện bán lẻ đi ngang từ năm 2019, Tập đoàn EVN 
nói không đảm bảo cân bằng tài chính.

● REE: Sau khi lãi kỷ lục, lợi nhuận mảng điện 2023 của REE 
có thể giảm cả nghìn tỷ vì thời tiết.

● VNM: Khởi công dự án tổ hợp chăn nuôi bò thịt 3.000 tỷ 
của đơn vị thành viên Vinamilk.

● TVC: Trí Việt (TVC): Gia đình ông Phạm Thanh Tùng tích 
cực gia tăng sở hữu trước thềm miễn nhiệm.

● DXG: Cổ phiếu DXG tăng trần phiên thứ 2 sau khi Dragon 
Capital thoái bớt vốn.



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 8/3/2023

   Vnindex tăng 11.34 điểm với thanh khoản tăng 5%, 
dòng tiền hồi phục tốt ở ngân hàng, chứng khoán và 
bất động sản.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 sideway: Trung tính
- MACD cho thấy lực cung giảm: Trung tính
- Dải Bollinger Bands có tín hiệu co lại: Trung tính

   Phiên giao dịch cho thấy tính tích cực trên thị trường 
sau khi vượt thành công 1040. Với động lực duy trì tốt 
thì mốc tiếp theo mà thị trường hướng đến là 1060.




