
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 05/01:  
Kết phiên VNIndex đóng cửa 1055.82 điểm, tăng 9.47đ, tương ứng 0.91% với thanh khoản xấp xỉ so
với phiên giao dịch trước. Mở cửa hôm nay chỉ số tăng nhẹ do đc nâng đỡ bởi các cổ phiếu trụ như SAB
VHM VNM đa phần các nhóm tăng tốt như ĐTC, chứng khoán và BĐS... đều có sự điều chỉnh đáng
kể. Trái ngược với diễn biến phiên sáng, phiên chiều ghi nhận sự khởi sắc với đầu tàu là các cổ phiếu
vốn hóa lớn. Nổi bật nhất có thể kể đến cổ phiếu ngành năng lượng là POW với mức tăng trần
Khối ngoại tiếp tục chuỗi ngày mua ròng với giá trị 676.92 tỷ, tập trung mua HPG, VRE, VNM
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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 
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HƯỚNG

VNINDEX 05/01/2023

Tham chiếu: 1046.35
Mở cửa: 1048.17

Đóng cửa: 1055.82
Thấp - cao: 1046.64 - 1058.14

Khối lượng giao dịch:535,052,896
Tổng giá trị: 9,184.76 tỷ

Tăng: 241 (6) 
Giảm: 159 (5) 

Đứng giá: 65
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Khối lượng Mua 58,769,712 Giá trị Mua 1427.15 tỷ

Khối lượng Bán -27,005,814 Giá trị Bán -750.23 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

31,763,898
GT Mua/Bán

ròng
676.92 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

 VN Index kết phiên tạo nến xanh tăng điểm, với thanh khoản ở mức thấp. Các chỉ báo quan trọng
như RSI và MACD tiếp tục hỗ trợ cho thấy xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Mức kháng cự
quan trọng tiếp theo được xác định ở vùng 1060 – 1065 điểm. Các nhà đầu tư cân nhắc hiện thực
hóa lợi nhuận từng phần tại những phiên tăng điểm tốt và giữ tâm lý thận trọng, hạn chế mua đuổi
ở những vùng kháng cự mạnh của VN Index để đề phòng lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện trở lại
khi chỉ số không bứt phá vượt được kháng cự.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Sáng 5/1, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền Thủ tướng, trình bày tờ trình về một số nội dung
về tài chính, ngân sách Nhà nước. Theo đó, tổng dự toán vay của các địa phương năm 2022 được Quốc hội
quyết định là hơn 28.636 tỷ đồng, trong đó dự toán vay lại từ vốn vay nước ngoài là 18.482 tỷ đồng. Đến hết
tháng 8/2022, 14 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại và một địa phương đề nghị trả nợ trước
hạn. Việc này dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức được Quốc hội đã quyết
định. Cụ thể, 7 địa phương gồm Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Nam Định
đề nghị tăng dự toán vay lại 226 tỷ đồng. 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình,
Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa đề nghị giảm dự toán vay lại, số tiền gần 1.548 tỷ đồng. (Nguồn: cafef.vn)
Trong báo cáo Vietnam at a glance vừa công bố, HSBC cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á
công bố số liệu năm 2022 với những con số ấn tượng cho một năm đầy thách thức. Trong đó, kinh tế Việt
Nam trong quý 4 tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đưa tăng trưởng của cả năm 2022
lên 8,0%, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất của Việt Nam kể từ năm 1997. (Nguồn: vneconomy.vn)
Giá khí đốt giao sau trên sàn TTF ở Hà Lan - giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - giảm hơn 10%
trong phiên giao dịch ngày 4/1, còn 64,2 Euro/megawatt giờ, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Mới tháng
8 năm ngoái, giá khí đốt ở TTF đạt mức 340 Euro/megawatt giờ, mức cao nhất mọi thời đại. Khí đốt bị bán
tháo trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đồng loạt đổ dốc. Giá dầu Brent giao sau ở London - giá
tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - giảm 5,2% trong phiên ngày 4/1, còn 77,84 USD/thùng vì nguy
cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và sự suy giảm nhu cầu ở Trung Quốc. (Nguồn: vneconomy.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã chứng khoán: FOX) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ
tức bằng tiền với  tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng 06/01/2022.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông
qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại là 50 triệu cổ
phiếu, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần gần 2.743 tỷ đồng theo BCTC đã soát
xét ngày 30/9/2022. Nếu thực hiện thành công phương án trên, vốn điều lệ của Kinh Bắc sẽ giảm từ 7.676
tỷ đồng xuống còn gần 7.200 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
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