
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 06/01:  
Kết phiên VNIndex đóng cửa 1051.44 điểm, giảm 4.38đ, tương ứng 0.42%. VN Index tiếp tục đà tăng
điểm ở phiên sáng với nhóm Ngân hàng dẫn dắt. Tuy nhiên, áp lực chốt lời T+ ở ngưỡng kháng cự 1060
đã khiến thị trường giảm điểm. Tiêu biểu phiên hôm này có cổ phiếu LPB tăng trần tạo hiệu ứng tốt cho
nhóm ngành ngân hàng. Như vậy, tuần giao dịch mở đầu năm 2023 với diễn biến tăng điểm khá tích
cực với sắc xanh được lan tỏa hầu hết ở các ngành và tiêu biểu nhất là ngành dầu khí và chứng khoán. 
Lực cầu khối ngoại là yếu tố bổ trợ rất lớn khi họ tiếp tục mua ròng 348.97 tỷ, tập trung vào các mã
HPG,  FUESSVFL, FUEVFVND
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 06/01/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 05/01/2023

Tham chiếu: 1055.82
Mở cửa: 1055.51

Đóng cửa: 1051.44
Thấp - cao: 1047.26 - 1065.58

Khối lượng giao dịch:698,499,456
Tổng giá trị: 11,946.61 tỷ

Tăng: 121 (4) 
Giảm: 274 (4) 

Đứng giá: 57
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Khối lượng Mua 52,774,936 Giá trị Mua 1239.84 tỷ

Khối lượng Bán -37,823,296 Giá trị Bán -887.64 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

14,951,640
GT Mua/Bán

ròng
352.20 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index đã có tuần tăng điểm rất tốt, lực bán chỉ trở lại khi thị trường đi
vào vùng kháng cự ở ngưỡng 1060. Chỉ báo MACD và RSI có tín hiệu hướng lên cho thấy thị
trường có thể sideway trong vùng 1030-1060. Đầu tuần sau thị trường có thể test lại MA20 vùng
1030, khi đó  Nhà đầu tư xem xét có phải là cơ hội để mua cho 1 nhịp sóng ngắn trước tết âm lịch
hay không. Việc giải ngân của nhà đầu tư cũng nên cân nhắc tỷ trọng do thị trường vẫn còn tiềm
ẩn nhiều rủi ro.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo Nikkei Asia, gió mạnh ngoài khơi dọc các bờ biển phía Nam Việt Nam là yếu tố khiến nơi đây trở
thành một trong những địa điểm khai thác năng lượng gió tốt nhất trong khu vực. Các tập đoàn Nhật Bản và
châu Âu đang đẩy mạnh nghiên cứu về điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Cụ thể, vào tháng 9/2022, Tập đoàn
Sumitomo của Nhật Bản đã công bố phát triển một dự án phát điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Đến tháng
12/2022, tập đoàn đã bắt đầu tiến hành khảo sát nghiên cứu các tuyến đường để đặt cáp. Theo đó, Tập đoàn
Nhật Bản đặt kế hoạch vận hành một trang trại gió với công suất từ 500 megawatt đến 1 gigawatt vào năm
2030. (Nguồn: cafef.vn)
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tiếp ở trong trạng thái hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng trong 3
ngày đầu năm mới (3/1 – 5/1). Theo đó, cơ quan này đã bơm ròng tổng cộng hơn 24.100 tỷ đồng trong 3
ngày vừa qua, chủ yếu qua kênh tín phiếu đáo hạn. Cụ thể, lượng tín phiếu được phát hành mới trong những
ngày vừa qua đã giảm xuống khoảng 15.000 – 20.000 tỷ/phiên, thấp hơn khá nhiều so với quy mô 20.000 –
30.000 tỷ/phiên trong tuần cuối cùng năm 2022. Ngoài ra, lãi suất trúng thầu tín phiếu cũng giảm từ
6%/năm xuống còn 5,3%/năm trong phiên 5/1. (Nguồn: cafef.vn)
Đẩy mạnh mua gom, nhà đầu tư Thái nắm giữ lượng chứng chỉ ETF Việt Nam cao kỷ lục. Với động thái
không ngừng mua gom của nhà đầu tư Thái Lan, DCVFM VNDiamond ETF và DCVFM VN30 ETF nhiều
khả năng sẽ tiếp tục hút tiền mạnh thời gian tới. Theo Sở GDCK Thái Lan (SET), tính đến hết ngày 4/1,
lượng chứng chỉ lưu ký DR FUEVFVND (FUEVFVND01) dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond
ETF do Bualuang Securities phát hành đã lập kỷ lục mới với gần 174 triệu đơn vị, tương ứng giá trị vốn hóa
5,83 tỷ Bath (~4.000 tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi giữa DR và chứng chỉ quỹ cơ sở là 1:1 đồng nghĩa với việc
nhà đầu tư Thái Lan hiện đang gián tiếp sở hữu 174 triệu chứng chỉ FUEVFVND. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện tạm ứng tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với  tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng 09/01/2023.
 Tháng 12/2022, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đạt sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt
558.000 tấn, tăng 26% so với tháng 11. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm là 358.000 tấn, tăng nhẹ so
với cùng kỳ. Tuy nhiên, HRC đạt 144.000 tấn, về đáy thấp nhất kể từ đầu năm 2021, còn lại là phôi thép.
Lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn thép, giảm 7% so với năm 2021, bao
gồm phôi thép, thép xây dựng, HRC. Kết quả suy giảm là bởi năm qua, thị trường có nhiều biến động, ảnh
hưởng tới hoạt động sản xuất của Tập đoàn.
CTCP Thế Giới Số Trần Anh (mã chứng khoán: TAG) mới đây công bố đã nhận được công văn của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 26/10/2022. Công ty đang tiếp tục
thực hiện các thủ tục ngừng giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và hủy lưu ký chứng khoán tại VSD.



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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