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MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 170 tỷ)
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(bán ròng 137 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Dầu tiếp tục giảm do lo ngại nâng lãi suất Mỹ
● ECB cam kết "làm bất cứ điều gì" để kiểm soát lạm phát
● Một startup được SoftBank hậu thuẫn tính huy động 1 tỷ USD từ IPO
● Ngân hàng quan trọng trong ngành tiền ảo đã quyết định thanh lý tài 

sản
● Bloomberg: Nhiều khả năng Fed tăng lãi suất lên đến 6%, niềm hi 

vọng của châu Á vừa le lói đã bị dập tắt.
TRONG NƯỚC

● VNDirect: Chứng khoán Việt Nam sắp đón hơn 6,000 tỷ từ các quỹ 
ngoại

● Trung Quốc mở tour du lịch đoàn tới Việt Nam từ 15/3
● Nguy cơ trễ tiến độ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vì 'vướng thanh 

tra'
● Ngân hàng Thế giới cam kết tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng 

cao
● Tập đoàn Sunny thỏa thuận đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Thái Nguyên
● Giá lợn hơi liên tục giảm

TIN DOANH NGHIỆP 

● VCI: VCI đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ năm 2023, lên kế hoạch 
đổi tên công ty

● NVL: Cổ đông lớn thứ hai tại Novaland bán xong 1 triệu cổ 
phiếu NVL

● REE: REE dự kiến bán hơn 1 triệu cp quỹ dưới dạng ESOP
● DCM: Ký kết hợp tác tập đoàn hóa chất, phân bón lớn nhất 

thế giới
● CTD: Sắp phát hành hơn 550.000 cổ phiếu ESOP, giá 

10.000 đồng/cp
● FLC: Muốn giãn trả nợ trái phiếu và hoán đổi bằng bất động 

sản
● DFF: Không thể trả gốc trái phiếu đáo hạn, Tập đoàn Đua 

Fat chịu lãi suất trả chậm lên tới 17,625%/năm
● MSN: Masan đã thanh toán 3,000 tỷ đồng trái phiếu cho trái 

chủ
● DIG: Cổ đông lớn nhất của DIC Corp tiếp tục bán ra hơn 

3,6 triệu cổ phiếu DIG
● POW: PV Power (POW) ước doanh thu tháng 2 tăng 

trưởng 35% so với cùng kỳ



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 9/3/2023

   Vnindex tăng 6.77 điểm với thanh khoản tăng 26%. 
Đóng góp điểm tốt nhất hôm nay nằm ở nhóm ngân 
hàng, hóa chất và dầu khí.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 sideway: Trung tính
- MACD tạo tín hiệu đảo chiều dương: Tốt
- Dải Bollinger Bands duy trì sideway: Trung tính

   Chỉ số sau khi chạm mốc 1060 vào thời điểm gần cuối 
phiên thì cho thấy tín hiệu lực bán trở lại. Trong ngắn 
hạn, mốc 1060 sẽ là vùng cản gần nhất để Index chinh 
phục.




