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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Hàng trăm quỹ đầu tư cam kết 'đồng hành' với SVB nếu ngân hàng này được cứu
● Bill Ackman cảnh báo: Mỹ sẽ có nhiều ngân hàng khác sụp đổ sau vụ của SVB bất chấp nỗ lực hỗ 

trợ của Fed
● Sau SVB, Signature Bank - một ngân hàng Mỹ với gần 90 tỷ USD tiền gửi bị đóng cửa vì lo ngại rủi 

ro hệ thống
● Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không có gói cứu trợ nào dành cho Silicon Valley Bank
● Trung Quốc tiến nhanh trên hành trình kiểm soát “trái tim” của ngành xe điện: Nắm giữ 1/3 lượng 

lithium toàn cầu vào năm 2025
● Giá bất động sản tại Australia sụt giảm trong khi giá thuê nhà tăng vọt
● Super Energy Corporation muốn rót 1,2 tỉ USD vào loạt dự án năng lượng ở Việt Nam và Thái Lan
●

TRONG NƯỚC

● Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc tăng mạnh
● Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất: Sẽ xây sân bay lưỡng dụng trên đảo Lý Sơn, bố trí 

14.000 ha làm các khu đô thị
● Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ phục hồi sau tháng đầu năm giảm mạnh
● Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều 13/03/2023. Cụ thể, xăng RON 95-III tăng 490 đồng/lít, 

giá bán tối đa 23.810 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, giá bán tối đa 22.800 đồng/lít.
● Xuất khẩu cá tra sang thị trường Brazil giảm 2 con số
● Lượng xuất khẩu cao su tháng 2 tăng gần một nửa so với cùng kỳ
● Dự báo doanh nghiệp cá tra phục hồi tăng trưởng vào quý III/2023
● Đơn hàng giảm, ngành Dệt may tiếp tục đối mặt với khó khăn đến cuối năm

TIN DOANH NGHIỆP 

● KBC: Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng Mở bán 135 căn hộ chung 
cư nhà ở xã hội

● POW: Sẽ sản xuất 1.382 triệu kWh điện trong tháng Ba
● BSR: Lọc hóa dầu Bình Sơn đẩy mạnh hợp tác với Lọc 

hóa dầu Nghi Sơn
● VIB: Hiệu quả kinh doanh top đầu, ĐHĐCĐ dự kiến duyệt 

kế hoạch cổ tức và tăng vốn
● VHC: Doanh thu tháng 2/2023 của Vĩnh Hoàn giảm 29% so 

với cùng kỳ, xuất khẩu sang Mỹ giảm 69%
● HAG: Bán thịt heo không có lãi, HAG đạt hơn trăm tỷ lợi 

nhuận tháng 2/2023 chủ yếu nhờ chuối
● VIC: Hé lộ kết quả kinh doanh năm 2022 của VinFast và 

lượng xe đặt thời điểm cuối năm
● VCB: Vietcombank có thể lãi 44,6 nghìn tỷ năm 2023 

nhưng nợ xấu tăng
.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 13/3/2023

   Vnindex giảm nhẹ 0.2 điểm với thanh khoản giảm gần 6%. 
Trong khi nhóm bất động sản đóng góp điểm khá tốt thì áp 
lực bán lại diễn ra ở nhóm 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 tiếp tục được đánh giá là một phiên 
sideway trên MA20 (1047) với dòng tiền tham gia khá tốt. 
Hiện tại, trong kịch bản tốt chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy lực cầu 
và kỳ vọng sẽ trở về kiểm định lại mốc cản 1060.




