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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) khởi động quá trình đấu giá Silicon 
Valley Bank (SVB) trong ngày 11/03 và sẽ kết thúc vào chiều ngày 12/03 (giờ Mỹ), 
dựa trên nguồn tin thân cận.

● Sea và GoTo Group, hai công ty internet lớn nhất Đông Nam Á, chuẩn bị thực hiện đợt 
sa thải nhân viên mới khi ban lãnh đạo công ty tập trung vào lợi nhuận, thay vì tăng 
trưởng.

● Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc khóa XIV tại Đại Lễ đường 
Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lý Cường đã được bầu 
làm Thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường.

● Ngày 10/3, mức chênh lệch hoán đổi tiền tệ chéo giữa đồng euro/USD trong ba tháng 
được giao dịch ở mức âm 17 điểm cơ bản - mức cao nhất kể từ ngày 14/12, phản ánh 
sự gia tăng nhu cầu đối với tiền mặt.

TRONG NƯỚC

● Doanh số dòng điện thoại trong phân khúc tầm thấp và trung tại Việt Nam đang ghi 
nhận con số sụt giảm từ những tháng cuối năm 2022, kéo dài cho tới 2 tháng 2023

● Theo Bangkok Post đưa tin, Super Energy Corporation đã lên kế hoạch chi 41.4 tỷ 
Baht (gần 28 ngàn tỷ đồng, khoảng 1.2 tỷ USD) vào các dự án năng lượng tái tạo ở 
Việt Nam và Thái Lan giai đoạn 2023 – 2025.

● Ngân hàng phát triển Hà Lan (FMO) đã đề xuất đầu tư 8.2 triệu USD (khoảng 193 tỷ 
đồng) trong vòng gọi vốn cổ phần mới nhất của Indefol Solar – doanh nghiệp Việt 
Nam hoạt động trong lĩnh vực phát triển, xây dựng và vận hành các dự án điện mặt 
trời

● Chính phủ ban hành Nghị quyết 33 gỡ khó cho thị trường bất động sản, có nhiều giải 
pháp về tín dụng

TIN DOANH NGHIỆP 

● DTC đặt mục tiêu doanh thu ở mức 358 tỷ đồng năm 2023, tăng gần 
52% so với thực hiện năm 2022, lãi trước thuế dự kiến đạt 2 tỷ đồng. 
Năm 2022, DTC lỗ trước thuế hơn 7.8 tỷ đồng, còn lỗ ròng gần 7.9 tỷ 
đồng.

● NBB muốn chào bán hơn 50 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 
15,000 đồng/cp

● VIB: Mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 12,200 tỷ, tăng vốn lên 25,368 
tỷ

● MIM: Sau khi nhận được quyết định của HNX về việc cổ phiếu sẽ bị 
đình chỉ giao dịch, CTCP Khoáng sản và Cơ khí đã có văn bản giải 
trình nguyên nhân và xin Sở bỏ qua vi phạm.

● PVC rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1,000 tỷ
● VLB: HĐQT CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa 

dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua kế hoạch lãi trước 
thuế 130 tỷ đồng

● VBMA: Trong 2 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã được các 
doanh nghiệp mua lại đạt hơn 15.3 ngàn tỷ đồng, tăng 43% so với 
cùng kỳ năm trước.Trước đó, VBMA thống kê giá trị trái phiếu doanh 
nghiệp đáo hạn trong 2 tháng đầu năm là hơn 22.9 ngàn tỷ đồng.

● MSN công bố hoàn tất chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào gói 
tín dụng hợp vốn lên đến 650 triệu USD (khoản vay hợp vốn năm 
2023), tương đương hơn 15,000 tỷ đồng.

● ADS thông qua chuyển đổi lô trái phiếu 100 tỷ đồng thành cổ phiếu.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 10/3/2023

   Vnindex giảm 2.95 điểm với thanh khoản giảm gần 20%. 
Áp lực xuất hiện ở nhóm trụ ngân hàng.

   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

   Phiên giao dịch mặc dù giảm điểm nhưng mức biến động 
không quá lớn. Hiện tại chỉ số đang trong trạng thái sideway 
trên với mốc hỗ trợ là MA20 (1046); kỳ vọng lực cầu tiếp tục 
duy trì tích cực trong thời gian tới.




