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MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(mua ròng 240 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Chỉ số biến động Cboe (VIX), thường được coi là thước đo sự sợ hãi của Phố Wall, tăng gần 2 
điểm lên 26,52 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 và gần vùng mà nhà đầu tư đánh 
giá là rất rủi ro. 

● Oxford Economics - Du lịch châu Á-TBD sẽ phục hồi 50% so với trước đại dịch COVID-19
● Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên có tuần tăng thứ 5 liên tiếp.
● Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 7% do dự nhu cầu trong tuần tới tăng, với lượng khí đốt cung cấp cho 

nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng.
● Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào 

ngày 16/3
●
●

TRONG NƯỚC

● Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền lên cao nhất trong 4 tháng, top 10 danh mục 
đầu tư còn 2 cổ phiếu bất động sản

● Tháng 2, giá trị giao dịch bình quân tại HNX tăng 35%
● Tháng 2/2023, sức mua của nhà đầu tư nước ngoài trên UPCoM giảm 60%
● TS. Hồ Quốc Tuấn: Nghị định 08 đã 'cấp cứu' xong cho thị trường TPDN nhưng 'căn bệnh' vẫn còn
● Tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc giảm

TIN DOANH NGHIỆP 

● DPM: Chủ tịch quỹ SAM gửi đơn từ nhiệm tại Đạm Phú Mỹ
● CTR: Viettel Construction ước lãi trước thuế 2 tháng đầu 

năm tăng trưởng 20%
● CII: Tất toán xong 62% nợ trái phiếu phải trả trong năm 

2023
● DXG: Chỉ mở bán duy nhất 1 dự án 6.500 căn hộ trong 

năm nay, tiếp tục lỡ hẹn mở bán DXH Riverside
● .PVS: Doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia Wind 

Energy Asia 2023 ở Đài Loan
● DCM: Phân bón Cà Mau ký hợp tác với Tập đoàn Yetak, 

đẩy mạnh thị phần tại Campuchia
● BSR: Lên kế hoạch 2023 lãi ròng lao dốc 89% dựa trên giả 

định giá dầu Brent là 70 USD/thùng, và tỷ giá USD/VND là 
23.500 đồng.

● VPB đang ở trong giai đoạn thương lượng cuối cùng để 
phát hành 15% vốn cho SMFG, thương vụ này được cho 
sẽ củng cố nền tảng tăng trưởng của VPBank



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 14/3/2023

   Vnindex giảm 12.67 điểm với thanh khoản giảm hơn 10%. 
Áp lực bán bao phủ thị trường với nhóm trụ chịu tác động 
lớn nhất

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

   Thị trường cho thấy lực cung gia tăng theo đà tâm lý tiêu 
cực trên thị trường. Hiện tại, kết thúc phiên giao dịch mốc 
hỗ trợ 1040 chưa vi phạm và sẽ tiếp tục đóng vai trò giữ 
điểm trong các phiên tới. Trong kịch bản áp lực gia tăng 
mạnh khiến chỉ số mất mốc 1040 thì áp lực bán có thể kích 
hoạt mạnh hơn.




