
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG – VNINDEX GIẢM MẠNH THỦNG MỨC KHÁNG CỰ 

Tổng kết thị trường phiên giao dịch 01/02:  

Vnindex đóng cửa 1075.97 giảm 35.21 điểm tương đương 3.17% với thanh khoản tăng mạnh 

40% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán với 351 mã đỏ, chủ 

yếu lực bán diễn ra sau 14h xuất phát từ nhóm cổ phiếu trụ sau đó lan toả ra toàn thị trường. 

Thị trường tiếp tục xuất hiện phiên phân phối thứ 2, đóng cửa thấp nhất phiên thủng mốc hỗ trợ 

1080-1100. Sau buổi sáng giao dịch khá ảm đạm thì sau 2h thanh khoản tăng vọt. Sắc đỏ bao 

trùm toàn thị trường chỉ có 1 số nhóm ngành là điểm sáng như đường, nhựa,...  

Khối ngoại mua ròng nhẹ 93.35 tỷ chủ yếu mua các mã HPG, HCM, HDB. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHỈ SỐ 

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index đóng nến tạo 1 cây Mazubozu giảm điểm mạnh với khối 
lượng lớn xuyên thủng vùng hỗ trợ 1080 - 1100 điểm trước đó. Cùng với việc chỉ báo RSI đã tạo 
2 đỉnh và dốc xuống mạnh từ vùng quá mua cho thấy rủi ro đang tăng cao trong ngắn hạn. Với 
diễn biến hiện tại, VN Index đã không thể vượt được kháng cự và quay lại vùng sideway với 
biên độ từ 990 - 1080. Nhà đầu tư trong ngắn hạn chủ động nâng cao tỉ trọng tiền mặt để hạn chế 
tối đa rủi tài khoản và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cho điểm cân bằng rõ ràng hơn.  

TIÊU ĐIỂM TIN 

 Dữ liệu về diễn biến giao dịch của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trên thị trường mở cho 
thấy, cơ quan này đã liên tục bơm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong 3 phiên 
giao dịch sau Tết Nguyên đán 2023. Cụ thể, trong phiên hôm qua (31/1), Nhà điều hành 
đã thực hiện mua kỳ hạn 24.034 tỷ đồng giá trị giấy tờ có giá từ 10 thành viên thị trường, 
qua đó bơm ra lượng tiền Đồng tương ứng hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng. Đồng thời, 
có gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu do NHNN phát hành trước Tết đáo hạn, qua đó trả lại hệ 
thống ngân hàng số tiền tương ứng. Ở chiều ngược lại, có 26.879 tỷ đồng các hợp đồng 
mua giấy tờ có giá đáo hạn, tương ứng lượng tiền NHNN hút về. Tính chung, NHNN đã 
bơm ròng cho hệ thống ngân hàng 12.155 tỷ đồng trong phiên giao dịch cuối cùng tháng 
1. Trước đó, cơ quan này cũng đã bơm ròng lần lượt 10.923 tỷ đồng và 8.655 tỷ đồng 
trong phiên giao dịch 30/1 và 27/1. (Nguồn: cafef.vn) 

 Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chuẩn bị cân nhắc việc dừng tăng lãi suất sau 
khi cuộc họp tháng 3 diễn ra, nếu có thêm dấu hiệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt. Mốc 
thời gian này được đưa ra bởi một trong những quan chức có quan điểm cứng rắn nhất 
trong FOMC, đó là Thống đốc Christopher Waller, người đã sớm ủng hộ chiến lược tăng 
lãi suất liên tục của Fed vào năm ngoái. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ dự kiến 
sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% khi cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc, lên mức 4,5% đến 
4,75%, thấp hơn so với mức tăng 50 điểm cơ bản hồi tháng 12 và sau 4 lần tăng 0,75% 
liên tiếp. (Nguồn: cafef.vn) 



 Báo cáo Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index™ (PMI®) mới 
nhất của S&P Global chỉ ra rằng, ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục đối mặt với các 
điều kiện kinh doanh khó khăn trong tháng đầu của năm 2023. Tuy nhiên, số lượng đơn 
đặt hàng mới giảm chậm hơn và số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng trở lại cho 
thấy nhu cầu đã dần cải thiện.Theo đó, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing 
Managers' Index™ (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đạt 47,4 điểm 
trong tháng 1, tăng so với mức 46,4 điểm trong tháng 12 nhưng vẫn cho thấy sức khỏe 
ngành sản xuất suy giảm mạnh. Các điều kiện hoạt động đã xấu hơn trong suốt ba tháng 
qua. (Nguồn: cafef.vn) 

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý 

 Pomina (POM): Kinh doanh dưới giá vốn khiến Pomina lỗ sau thuế quý 4 gần 461 tỷ 
đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 635 triệu đồng. Luỹ kế cả năm 2022, Pomina lỗ ròng 1.167 
tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 có lãi hơn 206 tỷ đồng. Như vậy với mức lỗ 
này Pomina hiện đang giữ quán quân lỗ của ngành thép trong năm 2022. 

 Savico (SVC): Savico lãi trước thuế 197 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 49% so với cùng 
kỳ 2021. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 688 tỷ đồng, cao hơn gấp gần 3 
lần cùng kỳ và gần bằng cả 3 năm trước đó cộng lại. 

 Sunshine Homes (SSH): LNTT quý 4 Sunshine Homes đạt 163 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần 
cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, LNTT tăng 11% đạt 452 tỷ đồng. 

 Nova Consumer (NCG): Nova Consumer lãi trước thuế quý 4 đạt 72 tỷ đồng, trái ngược 
khoản lỗ 20 tỷ trong cùng kỳ năm 2021, lũy kế cả năm lãi 352 tỷ đồng, giảm 3%. 

 


