
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 07/02:  
Vnindex đóng cửa 1065.84 điểm, giảm 23.45 điểm tương đương 2,15%, thanh khoản đạt tăng khoảng 20%
so với phiên hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, thị trường đã xuất hiện lực bán mạnh vào phiên
chiều khi thanh khoản tăng vọt. Với số mã sàn không quá nhiều cho thấy chủ yếu lực bán tập trung ở nhóm
cổ phiếu trụ, rồi lan toả ra toàn thị trường. Những nhóm ngành giảm mạnh nhất là nhóm ngành đầu tư công
và thép do đã tăng nóng trong đợt vừa rồi.
Khối ngoại mua ròng nhẹ  37.26 tỷ, tập trung mua các mã STB, CTG, E1VFVN30
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 07/02/2023

Tham chiếu: 1089.29
Mở cửa: 1088.07

Đóng cửa: 1077.15
Thấp - cao: 1065.18 - 1092.12

Khối lượng giao dịch:673,206,848
Tổng giá trị:12,167.54 tỷ

Tăng: 77 (6) 
Giảm: 342 (12) 

Đứng giá: 52
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Khối lượng Mua 39,504,528 Giá trị Mua 1051.52 tỷ

Khối lượng Bán -43,756,576 Giá trị Bán -1016.57 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-4,252,048
GT Mua/Bán

ròng
34.94 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Theo đồ thị kỹ thuật, VN Index tiếp tục rung lắc, giằng co quanh khu vực 1080. Phiên hôm nay VN
Index đã đóng cửa thủng đường MA20. Chỉ báo RSI và MACD ở khung đồ thị ngày đều đang
hướng xuống cho thấy tín hiệu giảm điểm của VN Index. Tuy nhiên, tại khung đồ thị giờ, chỉ báo
RSI và MACD tạo đáy đầu tiên và sẽ có xác suất xuất hiện phân kỳ dương cho tín hiệu phục hồi
ngắn hạn. Nhà đầu tư nên quan sát thêm một số phiên nữa, không nên mở mua sớm và để tỷ trọng
cổ phiếu ở mức thấp để hạn chế tối đa rủi ro.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Chiều qua (ngày 6/2), NHNN đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình cho vay bất động sản. Phó
Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú là người chủ trì cuộc họp. Được biết, đây là cuộc họp nội bộ nhằm ghi
nhận ý kiến của các đơn vị liên quan để Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến về công tác tổ
chức tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Ngay sau cuộc họp ngày 6/2 của NHNN, sáng nay 7/3, Bộ Xây dựng
đã tổ chức cuộc họp nội bộ về thị trường bất động sản, trong đó có nội dung liên quan đến tín dụng bất động sản.
Ngay sau cuộc họp này, 8h30 sáng ngày 8/2, Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản cũng sẽ
tiếp tục được tổ chức tại trụ sở NHNN. (Nguồn: Cafef.vn)
Mới đây, VinaCapital đã công bố báo cáo phân tích về kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023
của Chuyên gia Kinh tế trưởng Michael Kokalari, CFA. VinaCapital kỳ vọng, nền kinh tế và thị trường chứng
khoán Việt Nam sẽ trở lại thể hiện đúng với tiềm năng trong năm nay khi mà nền kinh tế của đất nước đang quay
trở lại quỹ đạo tăng trưởng dài hạn sau giai đoạn bùng nổ mở cửa sau Covid kết thúc. (Nguồn: Tạp chí Kinh tế
chứng khoán Việt Nam)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 6/2 nhận định sẽ không có suy thoái kinh tế trong bối cảnh tình trạng
lạm phát giảm đáng kể và nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, nhờ sức mạnh của thị trường lao động. Phát biểu trên
truyền hình ABC, bà Yellen tuyên bố: “Chúng ta sẽ không gặp tình trạng suy thoái kinh tế khi có 500.000 việc
làm và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Những gì tôi đang chứng kiến là một hướng đi vững
vàng với tỷ lệ lạm phát đang sụt giảm đáng kể và nền kinh tế vẫn vững mạnh." (Nguồn: Vietnamplus.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (mã chứng khoán: MH3) chốt ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (mã chứng khoán: SBD) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5,9% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,9 cổ phiếu mới). Ngày
đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
CTCP Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) tiếp tục nối dài chuỗi giảm về tỷ suất lợi nhuận gộp. Trong
hai quý 3 và 4 năm ngoái, lần đầu tiên chỉ số của Vinamilk giảm xuống dưới ngưỡng 40%. Cho đến năm
2020, tỷ suất lợi nhuận gộp của Vinamilk vẫn còn dao động quanh ngưỡng 46 – 47%. Không chỉ biên lợi
nhuận mỏng đi, Vinamilk còn phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng âm trong năm 2022, doanh thu giảm
gần 2%. Số liệu số liệu báo cáo thường niên 2021 cho biết, Vinamilk đang chiếm 56% thị phần sữa Việt
Nam theo giá trị.



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.
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