
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 02/02:  
Vnindex đóng cửa 1077.59 tăng 1.62 điểm tương đương 0.15%, thanh khoản đạt 11 nghìn tỷ cao hơn trung
bình 20 phiên. Đà giảm phần nào đã chững lại ở trong phiên hôm nay, tuy nhiên hiện tượng rung lắc diễn ra
từ phiên sáng cho tới khi đóng cửa cho thấy tâm lý thận trọng của toàn thị trường. Nhóm cổ phiếu bán lẻ và
chứng khoán là nhóm cổ phiếu chịu áp lực giảm điểm lớn nhất thị trường. Mặc dù VN Index kết phiên giữ
được sắc xanh nhưng chủ yếu tăng điểm từ các mã bluechip như VCB, VIC, VHM. 
 Trái ngược với tâm lý thận trọng của khối nội, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 432.18 tỷ, tập trung mua
HPG, STB, FUEVFVND, VIC
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

I.
II.
III.
IV.

HƯỚNG

VNINDEX 02/02/2023

Tham chiếu: 1075.97
Mở cửa: 1079.69

Đóng cửa: 1111.18
Thấp - cao: 1070.81 - 1083.36

Khối lượng giao dịch:634,742,912
Tổng giá trị: 11,052.92 tỷ

Tăng: 89 (7) 
Giảm: 351 (45) 

Đứng giá: 37
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Khối lượng Mua 53,855,152 Giá trị Mua 16,203,360 tỷ

Khối lượng Bán -37,651,792 Giá trị Bán -1282.63 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

16,203,360
GT Mua/Bán

ròng
432.18 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index đóng nến tại vùng tham chiếu tạo 1 cây Spining Top với khối lượng có phần sụt giảm cho
thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên,  2 chỉ báo RSI và MACD  vẫn đang hướng
xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy đầu tiên nên rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn đang tiềm ẩn.
Nếu tình hình không được cả thiện ở trong phiên ngày mai, khu vực 1050 sẽ là hỗ trợ gần nhất của thị
trường. Nhà đầu tư trong ngắn hạn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường tạo điểm cân bằng trước khi
xem xét việc mở mới giao dịch ở thời điểm hiện tại.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% và đưa ra
rất ít dấu hiệu cho thấy NHTW sắp kết thúc lộ trình thắt chặt chính sách. Đúng với kỳ vọng của thị trường, Uỷ
ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25%, đưa phạm vi lên 4,5% đến 4,75%,
mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Động thái này đánh dấu đợt tăng lần thứ 8 trong lộ trình bắt đầu từ tháng
3/2022. (Nguồn: cafef.vn)
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra dự báo, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
năm 2023 có thể đạt 36-38 tỷ USD, còn vốn giải ngân đạt khoảng 22-23 tỷ USD. Cơ quan này cho rằng, các yếu
tố quan trọng để vốn FDI tiếp tục khởi sắc trong năm 2023 gồm: Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022; nỗ
lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư; khai thác có hiệu quả lợi thế từ các
hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng là chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài đã được Bộ
KH&ĐT trình Chính phủ. (Nguồn: cafef.vn)
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP về bổ sung, hoàn thiện cơ
chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, trong đó có đề cập
về các dự án BOT trên địa bàn. Theo Sở GTVT TPHCM, hiện nay các tuyến đường trục chính đô thị , cửa ngõ,
kết nối với các tỉnh lân cận... đã được đầu tư và đang khai thác. Tuy nhiên, quy mô hiện hữu chưa đáp ứng nhu
cầu lưu thông và chưa được mở rộng theo lộ giới quy hoạch  (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Chỉ sau 2 phiên có giao dịch khớp lệnh, giá trị vốn hóa của “kỳ lân” công nghệ VNG đã tăng thêm 5.250 tỷ,
lên xấp xỉ 13.850 tỷ đồng (~590 triệu USD). Sau khi khai thông thế bế tắc ngay phiên đầu tháng 2, cổ phiếu
VNZ của CTCP VNG tiếp tục tăng kịch trần (+50.400 đồng/+15%) lên mức 386.400 đồng/cổ phiếu cũng
với 100 đơn vị được khớp lệnh. Với giá trị giao dịch chưa đến 40 triệu, vốn hóa của VNG đã tăng thêm hơn
1.800 tỷ đồng, lên xấp xỉ 13.850 tỷ đồng (~590 triệu USD).
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản lưu ý về khả năng hủy niêm yết đối
với cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) . Cụ thể, lý do
được phía HoSE đưa ra là tại BCTC quý 4 của HVN, số lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2022 là
10.452,6 tỷ đồng. Ngoài ra, số lỗ lũy kế đơn vị này tính đến thời điểm 30/12/2022 là 34.199,5 tỷ đồng,
khiến vốn chủ sở hữu âm 10.199,2 tỷ đồng.
CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm
2022.Cụ thể riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 845 tỷ đồng – tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán
tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn 271 tỷ đồng – giảm 19,5% so với quý 4/2021.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các thông tin và nhận định trong báo cáo này được thu thập,
tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên APG không đảm bảo tất cả các thông tin trên là hoàn
toàn chính xác cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của chúng. Những nội dung của báo
cáo trên là dựa trên phân tích của đội ngũ tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của APG. 

Báo cáo trên không có mục đích quảng cáo, khuyến nghị mua hay bán các chứng khoán và cũng
không được xây dựng theo yêu cầu của bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Các nhận định này có thể
thay đổi mà không cần báo trước và APG không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo
cáo sau thời điểm này. Nhà đầu tư do đó chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo và tự
chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc mục
đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
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Website: www.apsi.vn

APG DAILY REPORT - NO. 02022302.02.2023 / THURSDAY


