
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 07/03:  
Kết phiên Vnindex đóng cửa 1037.84 điểm, tăng 10.66 điểm tương ứng 1.04%. Thanh khoản có phần cải
thiện, đạt hơn 8000 tỷ. Thị trường tích cực ngay đầu phiên với sắc xanh đóng góp từ nhóm trụ BID, MSN,
VCB, HPG nhờ thông tin tích cực từ về quỹ Fubon sẽ giải ngân thêm 4 nghìn tỷ đồng vào thị trường Việt
Nam. Trạng thái đi ngang lình xình khá nản chiều nay đột ngột thay đổi khi xuất hiện một nhịp kéo trụ dữ
dội cực nhanh. VN-Index biến động gần 10 điểm chỉ trong khoảng 30 phút. May mắn là các blue-chips vẫn
còn sức để ổn định, giúp chỉ số chốt phiên tăng khá.
Khối ngoại tiếp tục quay ngược trở lại mua ròng 158.19 tỷ sau 14 phiên bán ròng liên tiếp, tập trung mua
các mã STB, CTG, HDB.
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HƯỚNG

VNINDEX 07/03/2023

Tham chiếu: 1027.18
Mở cửa: 1033.96

Đóng cửa: 1037.84
Thấp - cao: 1033.32 - 1043.92

Khối lượng giao dịch:473,165,344
Tổng giá trị:8,250.94 tỷ

Tăng: 210 (4) 
Giảm: 160(2) 
Đứng giá: 84
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Khối lượng Mua 45,074,192 Giá trị Mua 1103.80 tỷ

Khối lượng Bán -38,507,040 Giá trị Bán -945.61 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

6,567,152
GT Mua/Bán

ròng
158.19 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuât, VN Index kết phiên tạo nến dạng inverted hammer cho thấy lượng cung
quanh vùng điểm 1040 – 1050 vẫn đang lớn. Xét về khung đồ thị giờ, việc VN Index đang tiến
dần vào vùng mây đỏ ichimoku cùng với việc 2 chỉ báo RSI và MACD đang có dấu hiệu suy
yêu dần và liên tục tạo đỉnh cho thấy áp lực bán vẫn đang tồn tại khiến VN Index chưa thể vượt
kháng cự. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn cần giữ tâm lý thận trọng, nên quan sát
thêm thị trường tại vùng điểm 1040 – 1050, chỉ giải ngân thêm từ 10 – 15% đối với cổ phiếu đã
khả dụng trong tài khoản và thu hút lực cầu tốt
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TIÊU ĐIỂM TIN

Chủ tịch cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell sẽ phải xuất hiện trước Quốc hội với một nhiệm vụ khó nhằn:
Thuyết phục các nhà lập pháp tin rằng những chính sách tiền tệ có thể làm giảm lạm phát nhưng không kéo phần
còn lại của nền kinh tế đi xuống. Các nhà đầu tư đang lo lắng tự hỏi liệu ông Powell có thành công hay không.
Tâm lý thị trường đã trở nên lạc quan hơn những ngày gần đây nhưng gió có thể đổi chiều nếu nhà lãnh đạo của
Ngân hàng Trung ương Mỹ “vấp ngã” trong phiên điều trần nửa năm một lần của Quốc hội Mỹ về chính sách tiền
tệ của cơ quan này. (Nguồn: cafef.com.vn)
SP Group đến từ Singapore đã đạt thỏa thuận mua lại nhà máy Europlast Phú Yên (công suất 50 MWp) và nhà
máy Thành Long Phú Yên (công suất 50 MWp) tại tỉnh Phú Yên. Đây là lần đầu tiên SP đầu tư vào nhà máy điện
mặt trời tại Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu có hệ thống nhà máy điện mặt trời - điện áp mái với tổng công
suất 1,5 GW vào năm 2025. (Nguồn: cafef.vn)
Chiều ngày 2/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng
tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu
tư. Cụ thể, thời gian gần đây một số đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ
(Công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital…) để lập các
website, tài khoản facebook, telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã
DIG) vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương pháp khớp
lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng từ 15/3 – 13/4. Nếu giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu lên
59 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,66% vốn. (Nguồn: Cafef.vn)
HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex, mã VOC) vừa thông qua
việc tạm hoãn thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ lên tới 100% đã được thông
qua tại Nghị quyết ngày 27/2. Lý do tạm hoãn được Vocarimex đưa ra là “do chưa hoàn thiện các thủ tục
liên quan”. Do vậy, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức sẽ được công ty thông báo sau. 
 (Nguồn: Cafef.vn)
Theo báo cáo cập nhật mới đây về CTCP Vincom Retail (mã: VRE) của Chứng khoán Bản Việt (VCSC),
đơn vị này nâng 17% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 đạt 3,8 nghìn tỷ đồng
(tăng 39% so với năm 2022) chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ mảng bất động sản. Mức dự phóng tăng
trưởng mạnh so với năm 2022 của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2023 được thúc đẩy bởi
(1) đà phục hồi của các doanh nghiệp thuê, (2) không còn gói hỗ trợ dịch Covid-19, (3) đóng góp cả năm từ
các trung tâm thương mại mới mở trong nửa đầu năm 2022 - bao gồm VMM Smart City - và (4) doanh số
bán bất động sản đạt kết quả cao hơn so với năm 2022.  (Nguồn: cafef.vn)



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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