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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● UBS chính thức mua lại Credit Suisse với giá 3.2 tỷ USD, NHTW cam kết cho vay 108 tỷ USD

● Đội ngũ Joe Biden tìm tới Warren Buffett để bàn cách ngăn chặn khủng hoảng

● Fitch Ratings cho biết các ngân hàng châu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khả năng chống chọi với 

những rủi ro nổi lên sau các sự vụ ngân hàng Mỹ sụp đổ gần đây. Theo cơ quan xếp hạng, mức độ liên hệ 

với Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank (SB) là không đáng kể đối với các ngân hàng ở khu vực 

này.

● Theo OECD, việc giá năng lượng-lương thực giảm và Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để 

chống dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến họ hy vọng về một năm tươi sáng hơn của kinh tế thế giới.

● Trung Quốc tuyển 200.000 công chức, gần 8 triệu người nộp hồ sơ

● Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác

TRONG NƯỚC

● Tập đoàn bất động sản lớn của châu Á - CapitaLand Group - đang đàm phán để mua tài sản trị giá khoảng 
1.5 tỷ USD từ Vinhomes, công ty bất động sản lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt.

● Theo chia sẻ từ đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ủy ban đang phối hợp với Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán để tổ chức triển khai thị trường giao dịch thứ 
cấp cho trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ. 

● 2 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả mang về cho Việt Nam hơn 564 triệu USD

TIN DOANH NGHIỆP 

● FMC: Sao Ta đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm 2023 dù lo ngại 

tôm giá rẻ Ecuador

● Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo 

nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP 

Tập đoàn Dược Bảo Châu (OTC: DuocBaoChau) vào 

ngày 13/03/2023.

● HHP: HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vừa mới 

thông qua kết quả chào bán 30 triệu cp riêng lẻ.

● SJS lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng 82%, sẽ không 

chia cổ tức 2022

● FPT dự chi cổ tức 2022 tổng tỷ lệ 35% và phát hành 7.3 

triệu cp ESOP

● SP2 đặt mục tiêu kinh doanh 2023 đi ngang, Chủ tịch xin 

từ nhiệm trước hạn

● VHE đặt mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 2 tỷ đồng

● NBB ký kết hợp đồng hợp tác 750 tỷ đồng với CEE

● RAL dự kiến chi hơn 17 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 

khu đất tại Đà Nẵng
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 17/3/2023

   Vnindex giảm 2.26 điểm với thanh tăng khoảng 8%. Dòng 
tiền phân hóa với nhịp điều chỉnh nhẹ ở các cổ phiếu vốn 
hóa lớn.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 sideway: Trung tính
- MACD cho thấy lực cầu giảm: Trung tính
- Dải Bollinger Bands duy trì sideway: Trung tính

   Hiện tại Vnindex vẫn duy trì vận động sideway biên độ 
hẹp với hỗ trợ gần nhất là 1040. Để thị trường ghi nhận vận 
động tích cực thì các ngành đặc biệt nhóm cổ phiếu trụ cần 
được sự đồng thuận của dòng tiền.




