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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Morgan Stanley: Chứng khoán Mỹ có thể rớt 26% trong vài tháng tớivững vàng nhất 
định

● Bắc Kinh sẽ hỗ trợ 6 USD/tháng cho những người lao động có thu nhập thấp để đối phó 
với đà tăng của giá thực phẩm. Tuy nhiên, động thái này lại khiến người dân phẫn nộ vì 
cho rằng mức hỗ trợ này là quá thấp.

● Đại gia Nhật Kyocera: Chiến lược sản xuất tại Trung Quốc không còn hiệu quả
● Các ông lớn công nghệ khốn đốn khi giá chip giảm hơn 34% trong quý 4/2022
● IMF: Thách thức dịu bớt, đà phục hồi kinh tế châu Á mạnh lên

TRONG NƯỚC
● Giá thép ngày 22/2 ghi nhận giá thép tăng mạnh trên sàn giao dịch. Xuất khẩu sắt thép 

tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
● Sửa Luật Đất đai: Giao cơ quan độc lập xác định giá đất
● Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai và ACV nhanh chóng xử lý các vị trí chưa giải 

tỏa để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành ngay trong quý 
1/2023

● Trong 2 tháng đầu năm TP.HCM thu hút hơn 676.565 lượt khách du lịch quốc tế và hơn 
4,6 triệu khách nội địa, ước đạt 13% so với kế hoạch năm.

● Số khách bay qua các sân bay Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 19,7 triệu 
khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam 
đạt 9,8 triệu khách

TIN DOANH NGHIỆP 

● VSC: Dự kiến tăng vốn gấp đôi, đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 
giảm 45%

● HPG: KHKD năm 2023 với doanh thu dự kiến đạt 150.000 tỷ đồng, 
tăng 6% yoy và lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% yoy

● NVL: NVL vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của hai Thành viên 
HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu ngày 22/02/2023

● BAF phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu cho IFC
● AGM giải thể một công ty con và bán 100% vốn tại công ty con khác
● PGD đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm gần một nửa sau năm bội thu
● VSC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm 45%
● PNJ ghi nhận doanh thu thuần 4,129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 302 

tỷ đồng; tăng lần lượt gần 19% và 12% so với cùng kỳ năm trước.
● CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất  (SAS) thông báo 

chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
● MPC: "Vua tôm" Minh Phú lãi kỷ lục 810 tỷ, vẫn không hoàn thành kế 

hoạch năm
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch ngày 22/02/2023

   Phiên giao hôm nay thị trường giảm 2.58%, 
thanh khoản tăng 6.7% lực bán lan tỏa hầu như ở 
tất cả các nhóm ngành.

   Xét về các chỉ báo kỹ thuật
-Giá đóng cửa dưới MA10&MA20: Xấu
-MACD xuất hiện lực cung, dốc xuống: Xấu
-Bollinger Bands sideway ngang: Trung tính

   Dòng tiền hôm nay cho thấy tâm lý tiêu cực của 
nhà đầu tư được tích lũy ở phiên giao dịch trước 
đó.Hiện tại thị trường đang có dấu hiệu quay lại 
mốc hỗ trợ (~1035), kỳ vọng khi mà thị trường đi 
xuống vùng này sẽ tạo ra vùng cân bằng tích lũy 
lực cầu đi lên trở lại.




