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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Hợp đồng vàng thế giới tăng vượt 2,000 USD lần đầu tiên trong hơn 1 năm, sau khi cuộc khủng hoảng ngân 

hàng ở Mỹ và châu Âu thôi thúc nhà đầu tư tìm tới kênh trú ẩn an toàn.

● Dow Jones tăng gần 400 điểm khi lo ngại về khủng hoảng ngân hàng dịu bớt

● Giá dầu thô chạm mức thấp nhất 15 tháng, Trung Quốc đang là động lực duy nhất của thị trường

● Cổ phiếu HSBC bị bán mạnh tại Hồng Kông vì lo ngại những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng

● Hoạt động kinh tế ở Trung Quốc có sự khởi sắc mạnh mẽ trong 2 tháng đầu năm nay, sau khi nước này kết 

thúc quãng thời gian 3 năm theo đuổi các biện pháp hà khắc chống Covid-19...

TRONG NƯỚC

● Giá xăng dầu bán lẻ trong kỳ điều hành ngày mai (21/3) được dự báo giảm sâu theo giá xăng dầu thế giới. 
Giá xăng có thể giảm từ 570-590 đồng/lít. Giá dầu hỏa và dầu diesel có khả năng giảm tới hơn 1.000 đồng/lít

● Doanh nghiệp, ngân hàng ngoại muốn NHNN bỏ room tín dụng, trần lãi suất huy động USD

● NHNN bơm ròng hơn 52.000 tỷ đồng ra thị trường tuần qua, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

● Nhập siêu hơn 492 triệu USD trong nửa đầu tháng Ba.

● Hải Phòng thúc tiến độ dự án cảng nước sâu tiếp nhận tàu 18.000 Teus.
Dự án đường sắt hơn 9 tỷ USD TP.HCM - Cần Thơ đang được nghiên cứu đầu tư

TIN DOANH NGHIỆP 

● EIB: Năm 2023, Eximbank đặt kế hoạch lãi 5.000 tỷ đồng, tăng 

trưởng hơn 34%, dự kiến phát hành hơn 265 triệu cổ phiếu để 

tăng vốn

● CTG: Nợ xấu VietinBank giảm phần lớn do xoá nợ

● MWG: Đang “gánh” tổng lỗ luỹ kế 7.395 tỷ đồng cho chuỗi Bách 

Hoá Xanh, MWG vẫn tuyên bố sẽ hoà vốn vào cuối năm 2023, 

chưa có kế hoạch IPO trong năm nay

● NKG: Tạm dừng xây dựng nhà máy tôn 4.500 tỉ tại Bà Rịa - 

Vũng Tàu

● VEA: Ngôi sao sàn UPCoM: Lợi nhuận đứng thứ 16 trên toàn thị 

trường, thu gần 7.000 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết 

năm 2022

● DPM: Tiếp tục xuất khẩu lô hàng 19.000 tấn phân đạm urê

● NT2: Triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu sản xuất 

điện năm 2023

● ANV: Xuất khẩu cá tra của Navico sẽ tăng trở lại nhờ kinh tế 

Trung Quốc phục hồi

● SGR: Tín hiệu tích cực kéo cổ phiếu Địa ốc Sài Gòn tăng 22% 

sau 3 phiên trần
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 20/3/2023

   Vnindex giảm hơn 22 điểm với thanh khoản giảm khoảng 
5.7%. Các cổ phiếu thuộc nhóm trụ chịu áp lực bán lớn.

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

   Lực bán xuất hiện từ đầu phiên liên tục tạo sức ép lên thị 
trường khiến chỉ số mất đi mốc hỗ trợ 1040. Hiện tại, 
Vnindex đang tiến về kiểm định lại lực cầu ở hỗ trợ 1020 và 
trong kịch bản vi phạm mốc hỗ trợ này thì lực bán có thể sẽ 
mạnh hơn.




