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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (bán ròng 218 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(bán ròng 206 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0.6% so với tháng trước và 
5.4% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức 0.2% và 5.4% của tháng 
12/2022.

● "Cơn khát" năng lượng mới từ Trung Quốc đe dọa lạm phát toàn cầu
● Toyota tăng lương mạnh nhất 20 năm cho nhân viên ở Nhật Bản
● Trung Quốc yêu cầu không cung cấp dịch vụ ChatGPT vì truyền bá "thông 

tin sai lệch"
● Grab dự kiến hoà vốn vào cuối năm 2023

TRONG NƯỚC
● Từ động thái của quỹ VanEck hay Fubon ông Barry David Weisblatt - Giám đốc 

Chiến lược đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đánh giá Việt Nam 
đang thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên toàn cầu.

● Trong Webinar C2C tháng 02/2022 của Chứng khoán TP.HCM (HSC), các 
chuyên gia nhận định lạm phát vẫn là áp lực đối với kinh tế Việt Nam trong thời 
gian tới.

● Ngân hàng nhà nước bơm trên 48 nghìn tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong nửa 
đầu tháng

●

TIN DOANH NGHIỆP 

● NVL: Tín hiệu mới về nợ của Novaland: 1 NĐT đang cho vay gần 
5.000 tỷ nhận đổi nợ thành vốn góp, nhiều trái chủ đồng ý hoán đổi 
trái phiếu bằng BĐS –

● FPT: Cạnh tranh trên thị trường Mỹ bằng lợi thế giá thấp, đặt kế 
hoạch doanh thu mảng Xuất khẩu Phần mềm toàn cầu tăng 25%

● TCB: Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp cao, lợi nhuận và tăng 
trưởng TCB có thể đi ngang trong năm nay. Cho vay khách hàng cá 
nhân hiện chiếm gần 54%

● MBB: Ngân hàng Quân đội chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường 
niên 2023

● STB: Lợi nhuận 2023 của Sacombank (STB) có thể tăng gấp đôi so 
với cùng kỳ

● DGC: Nhu cầu và giá cả hàng hóa thấp hơn dự kiến, đặc biệt từ Ấn 
Độ, cũng như sự đóng góp chậm hơn dự kiến của nguồn quặng 
apatit đầu vào giá rẻ mới. Lợi nhuận 2023 của Hoá chất Đức Giang 
có thể sụt giảm phân nửa so với cùng kỳ

● VHM: Hai dự án trọng điểm tại Hưng Yên của Vinhomes hứa hẹn sẽ 
mang về 61.500 tỷ đồng lãi ròng giai đoạn 2023-2024

● VCG: Vinaconex 2023 - Xây lắp là điểm sáng, dự án Cát Bà Amatina 
là điểm trừ

● Hoa Sen (HSG) muốn “bơm” thêm tiền cho công ty con thuộc lĩnh vực 
khách sạn



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 
24/2/2023

   Thị trường tiếp diễn một phiên điều chỉnh 
1,34% với thanh khoản giảm 50%, áp lực bán 
diễn ra ở các nhóm trụ như ngân hàng, bất 
động sản, chứng khoán.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 dốc xuống: Xấu
- MACD cho thấy lực cung gia tăng: Xấu
- Dải Bollinger Bands co lại: Trung tính

   Phiên giao dịch cho thấy áp lực bán chiếm 
chủ đạo, điểm cộng nằm ở thanh khoản thấp 
cho thấy bên cung có dấu hiệu suy yếu. Trong 
ngắn hạn, mốc 1030 ~ 1040 sẽ tiếp tục là vùng 
hỗ trợ và kỳ vọng lực cầu sẽ tích lũy lại ở vùng 
này.




