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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 220 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(mua ròng 383 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Giá thép tăng lên mức cao nhất 9 tháng, do triển vọng nhu cầu được cải thiện, khi Trung Quốc 
bước vào mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân và nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế hồi 
phục.

● Dữ liệu cho thấy sản lượng dầu thô mà Đức nhập khẩu từ Nga đã giảm 99,9% trong tháng 1, xuống 
chỉ còn 3.500 tấn, trong khi con số này cùng kỳ năm ngoái là 2,8 triệu tấn.

● Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh vẫn ở mức thấp kỷ lục
● Facebook sa thải thêm 10.000 nhân viên. Công ty đã sa thải 11.000 nhân viên vào tháng 11 năm 

ngoái.
● Cổ phiếu của hãng hàng không United Airlines sụt giảm sau khi dự báo thua lỗ trong quý đầu tiên 

năm 2023 do số lượng các chuyến bay ít hơn so với các tháng khác và chi phí nhiên liệu tăng cao..
● Samsung xây 5 nhà máy chip bán dẫn mới

TRONG NƯỚC

● Giá heo hơi rớt xuống dưới 50.000 đồng/kg, mỗi con heo xuất chuồng nông dân lỗ 1 triệu đồng
● FiinRatings: 67 doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu với tổng dư nợ hơn 89.300 tỷ 

đồng
● Thành viên Masterise Homes phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 6%/năm
● Nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng trong năm 2023
● Sản lượng điện giảm, EVN tiếp tục khuyến cáo sử dụng tiết kiệm

TIN DOANH NGHIỆP 

● Biwase muốn thâu tóm chi phối CTCP Cấp thoát nước 
Long An

● HHV: Hạ tầng Giao thông Đèo cả vay nợ công ty mẹ 300 tỷ 
đồng

● FPT: Đề xuất đầu tư nhiều dự án giáo dục, chuyển đổi số 
tại Hà Tĩnh

● Hòa Bình (HBC) đề xuất gán thiết bị tồn kho để cấn trừ nợ 
cho nhà thầu phụ

● Cơ điện lạnh (REE): Mục tiêu lãi 2.700 tỷ đồng năm 2023, 
trong đó dự lãi 930 tỷ đồng từ BĐS

● BCM: Becamex chuyển nhượng một phần dự án 2,2ha cho 
SetiaBecamex, dự thu 222 tỷ đồng

● GEX: GELEX và Frasers Property Vietnam hợp tác xây 
dựng khu công nghiệp chất lượng cao

● LIX: Bột giặt LIX lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 225 tỷ 
năm 2023,  giảm 14%

● AIC: Bảo hiểm Hàng không có CEO mới trước thềm bán 
vốn cho cổ đông Hàn Quốc
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 15/3/2023

   Vnindex tăng 22.06 điểm với thanh khoản không có quá 
nhiều sự thay đổi. Dòng tiền phục hồi mạnh ở các nhóm cổ 
phiếu có vốn hóa lớn.

   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 cho thấy đà phục hồi mạnh trái ngược với 
phiên trước đó; kết phiên chỉ số ghi nhận vượt mốc 1060 
cũng như sự cải thiện của lực cầu. Trong các phiên tới, với 
kịch bản lực cầu ổn định thì Index có thể kỳ vọng trở lại lấp 
vùng gap 1075 ~ 1081.




