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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (bán ròng 90 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(mua ròng 284 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI
● BOJ sẽ chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong năm nay.

● Sự thay đổi dòng tiền từ Nhật Bản sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.

● Trung Quốc đưa ra thêm biện pháp để hỗ trợ bất động sản.

● Trung Quốc hợp thức hoá quy định IPO cho doanh nghiệp ở nước ngoài.

● Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc đầu tư hơn nữa vào châu Phi.

● WFP cảnh báo hậu quả khi nguồn cung ngũ cốc từ Nga, Ukraine bị ngừng.

TRONG NƯỚC

● Cổ phiếu bất động sản đã tạo đáy hay chưa?

● Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan sẽ đầu tư 1.45 tỷ đô vào Việt Nam trong 5 năm tới.

● Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo nóng về việc "Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm".

TIN DOANH NGHIỆP 

● BCG: Bamboo Capital (BCG) mở rộng mảng dược phẩm và xây dựng hạ tầng.

● FLC: Chuyển lưu ký cổ phiếu FLC từ HOSE sang UPCoM.

● TSB: Tibaco (TSB) “nổi sóng” hậu thoái vốn Nhà nước.

● C47: Xây dựng C47 thành lập Tổ chuyên gia làm nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT.

●  Hoa Sen (HSG) đặt kế hoạch niên độ 2022-2023 với lợi nhuận tối thiểu 100 tỷ 

đồng, giảm 60%.

● STB: Tranh cãi về room ngoại tại Sacombank (STB) chưa chấm dứt: STB sẽ làm 

việc với NHNN để bảo vệ quyền lợi.

● DGW: DGW đặt mục tiêu lãi sau thuế 2023 tăng 15%.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch buổi sáng ngày 20/2/2023

   Thị trường tăng mạnh khoảng 2.58% với thanh 
khoản tăng 50%, dòng tiền lan tỏa tốt khi sắc xanh 
chiếm ưu thế lớn. Dòng tiền tham gia mạnh ở các 
nhóm cổ phiếu trụ.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng:
- MA10 sideway: Trung tính
- MACD cho tạo tín hiệu đảo chiều dương: Trung tính
- Dải Bollinger Bands co lại: Trung tính

   Động lực tăng mạnh giúp chỉ số vượt thành công 
MA20 (1076) giúp lực cầu được kích hoạt tương đối 
tốt. Vì vậy Index được kỳ vọng sớm trở về kiểm định 
lại vùng cản 1100.




