
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 03/02:  
Vnindex đóng cửa 1077.15 điểm, giảm 0.44 điểm tương đương 0.04%, thanh khoản đạt 10 nghìn tỷ giảm
nhẹ so với phiên hôm qua. Thị trường tiếp tục chứng kiến giao dịch lình xình trong phiên sáng với thanh
khoản cực nhỏ. Sự kết hợp giữa nhịp phục hồi của các mã trụ và dòng tiền vào mua mạnh hơn đã giúp thị
trường có nhịp phục hồi thoát đáy chiều nay. Tiếc rằng động lực tăng vẫn chưa đủ để đổi màu chỉ số khi
VCB tăng quá lẻ loi trong nhóm trụ lớn nhất. VN-Index kết phiên vẫn giảm 0,44 điểm với độ rộng nghiêng
hẳn về phía giảm.
Lực đỡ của thị trường vẫn đến từ sức mạnh của khối ngoại khi họ mua ròng 530.60 tỷ, tập trung mua các
mã STB, HPG, NVL
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 03/02/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 03/02/2023

Tham chiếu: 1077.59
Mở cửa: 1078.80

Đóng cửa: 1077.15
Thấp - cao: 1070.46 - 1081.89

Khối lượng giao dịch:563,829,440
Tổng giá trị:10,791.61 tỷ

Tăng: 185 (9) 
Giảm: 216 (2) 

Đứng giá: 69
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Khối lượng Mua 51,921,060 Giá trị Mua 1505.37 tỷ

Khối lượng Bán -32,023,428 Giá trị Bán -974.77 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

19,897,632
GT Mua/Bán

ròng
530.60 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index đóng có một tuần giảm điểm sau khi đã tăng mạnh từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong
tuần đã có xuất hiện đòng tiền lớn mỗi khi test về ngưỡng kháng cự 1070. Việc nến tuần test lại đường
MA20 đang cho thấy VN Index đang đi đúng theo đồ thị kỹ thuật. Tại khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo quan
trọng là MACD và RSI vẫn chưa cho tín hiệu tích cực trở lại mà mới đi ngang cho thấy áp lực bán hiện
đang chỉ tạm thời hạ nhiệt.  Với diễn biến hiện tại, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục rung lắc với biên độ
hẹp và  kỳ vọng sẽ xuất hiện sự phân hóa rõ ràng hơn giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường trong các
phiên tới. Trong trường hợp VN Index test thành công đường MA20 và có dòng tiền lớn vào, Nhà đầu tư
có thể giải ngân 10-15% NAV vào các mã thuộc ngành ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và thực hiện
nâng cấp công nghệ tốt. Ngoài ra về mặt kỹ thuật, nhóm ngành Bất động sản hoặc đầu tư công cũng phù
hợp để lướt sóng ngắn hạn.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Trong báo cáo phân tích công bố ngày 3/2, Moody's cho rằng tác động kết hợp của việc các hạn chế về nguồn
cung được nới lỏng và chi phí vay giảm bớt sẽ giúp giảm lạm phát xuống thấp hơn ở khu vực này trong năm nay.
Tuy nhiên, đây sẽ là một quy trình từng bước một và dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình khoảng 2,8% trong
năm nay và 2,5% trong năm tới. Moody's lưu ý rằng áp lực giá cả đang đè nặng lên các hộ gia đình và doanh
nghiệp ở khắp nơi trên toàn thế giới, ước tính lạm phát đã tăng lên 8,7% trong suốt năm 2022. Ở châu Á - Thái
Bình Dương, giá cả tăng khoảng hơn 3,6%. Moody's cho biết thêm rằng lạm phát tại Australia tháng 12 đã đạt
8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Tương tự, lạm phát đã tăng lên mức 8,1% tại
Philippines.  (Nguồn: cafef.vn)
Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa công bố triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023
nhằm phát triển hệ thống lưới điện, nâng cao hơn nữa chất lượng ổn định cung cấp điện đồng thời thực hiện tốt
công tác giải ngân đầu tư công. Theo đó, năm 2023, EVNHCMC sẽ thực hiện đầu tư 44 dự án lưới điện 110kV,
220kV. Trong đó có 16 dự án trọng điểm khởi công và đóng điện ngay trong năm; đồng thời triển khai chuẩn bị
đầu tư hơn 60 dự án lưới điện 110kV, 220kV cho những năm tiếp theo. (Nguồn: cafef.vn)
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức đấu thầu lại gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt
thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Đồng Nai). Đây là lần thứ 2 ACV phát hành hồ sơ
mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành - gói
thầu có giá trị lớn nhất của dự án. Lần trước, ACV phải hủy thầu do các nhà thầu nộp hồ sơ thầu ít, số hồ sơ dự
thầu nhận được cũng không đạt điều kiện chào thầu, nên phải hủy để đấu thầu lại. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Trong bối cảnh toàn thị trường khó khăn, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
(VietinBank Securities – mã CTS) vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 192 tỷ đồng quý 4 qua đó
nâng con số lũy kế cả năm lên hơn 872 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, CTCK này lãi trước thuế cả năm 2022
đạt 78,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 71 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt
316 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí vốn tăng mạnh 50% khiến lợi nhuận
gộp giảm 21% xuống còn 62 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cũng sụt giảm khá mạnh từ mức 32% về còn
20% trong quý 4/2022.
Mới đây, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán: PTI) đã công bố BCTC quý 4 và lũy kế cả
năm 2022. Riêng trong quý 4, PTI đạt hơn 1.545 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, giảm 6% so với cùng
kỳ, theo đó doanh thu thuần bảo hiểm giảm 7% còn gần 1.322 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí bồi thường bảo
hiểm xấp xỉ cùng kỳ năm trước, kết quả là lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm tới 65% xuống chưa tới
49 tỷ đồng.



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

PGD HN: 132 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh Tp.HCM: 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 024.39410277

Fax: 024.39410323

Website: www.apsi.vn
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