
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 09/01:  
Kết phiên VNINDEX đóng cửa 1054.21, tăng 2.77 điểm, tương ứng 0.26%. Giống như 9 phiên trước,
nay nước ngoài vẫn mua ròng với giá trị hơn 537 tỷ chủ yếu là nhóm bank trụ, cũng là động lực tăng
trưởng chính của thị trường giai đoạn cuối năm.  Phiên sáng thị trường mở cửa tạo gap khoảng 10 điểm
nhưng gặp kháng cự 1060-1065 với tâm lý "chợ chiều" trước kì nghĩ lễ đã nhanh chóng lùi lại quanh
mốc 1050 điểm. Phiên hôm nay nhìn chung Ngân hàng vẫn là dòng neo giữ chỉ số trng khi các dòng cổ
phiếu midcap khác gặp áp lực bán và đa số là đỏ hoặc quanh mốc tham chiếu. 
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 537.58 tỷ tập trung mua các mã HPG, CTG, FUEVFVND.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 09/01/2023
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 09/01/2023

Tham chiếu: 1051.44
Mở cửa: 1058.28

Đóng cửa: 1054.21
Thấp - cao: 1050.95 - 1062.12

Khối lượng giao dịch:475,203,968
Tổng giá trị: 8,518.16 tỷ

Tăng: 149 (7) 
Giảm: 234 (4) 

Đứng giá: 72
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Khối lượng Mua 44,487,448 Giá trị Mua 1100.70 tỷ

Khối lượng Bán -20,445,846 Giá trị Bán -563.11 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

24,041,602
GT Mua/Bán

ròng
537.58 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên tạo Spinning top cho thấy tâm lý giằng co, lưỡng lự
của nhà đầu tư vẫn tiếp tục xuất hiện. Với diễn biến hiện tại của VN Index, vùng điểm 1060 vẫn
được xác định là vùng kháng cự mạnh của thị trường và xác suất áp lực bán mạnh xảy ra là cần
được tính đến. Nhà đầu tư chủ động hiện thực hóa loại nhuận ngắn hạn đối với những cổ phiếu đã
có nhịp tăng tốt từ các phiên trước, nâng cao tỉ trọng tiền mặt để hạn chế rủi ro tối đa trong trường
hợp thị trường xuất hiện lực bán bất ngờ trở lại trong những phiên còn lại trước khi bước vào kỳ
nghỉ Tết Âm lịch dài ngày. 
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TIÊU ĐIỂM TIN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa trao quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí
Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng cho biết, mặc dù mới thành lập hơn 26
năm, nhưng ngành Chứng khoán đã có sự trưởng thành vượt bậc, gắn liền với sự phát triển của thị trường
chứng khoán Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò rõ nét là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả
cho nền kinh tế và doanh nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Chia sẻ với những khó khăn mà ngành Chứng khoán vừa trải qua, tuy nhiên, cần xem đây là bài học quan
trọng để khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế, pháp lý, cũng như công tác điều
hành, quản lý. (Nguồn: cafef.vn)
Nhu cầu LNG của Trung Quốc năm 2023 dự báo sẽ tăng 9-14% trong khi nhu càu của Nhật Bản và Hàn
Quốc sẽ giảm khi 2 nước này tăng cường sử dụng điện hạt nhân. Nguồn cung LNG mới trên toàn cầu năm
2023 sẽ tăng không đáng kể.  Nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc được dự báo sẽ phục
hồi vào năm 2023 khi nước này kết thúc các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và trở thành điểm sáng
trong tiêu thụ nhiên liệu siêu lạnh của châu Á. Các nhà phân tích của Rystad Energy, Wood Mackenzie và
ICIS cho biết nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại mức từ 70 triệu đến 72 triệu tấn vào năm 2023, cao
hơn 9% đến 14% so với năm 2022. (Nguồn: cafef.vn)
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank - UOB (Việt Nam) nhận định: Sự
tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam năm 2022 cho thấy sự bền bỉ cùng với khả năng phục hồi của Việt Nam
sau những thiệt hại do COVID-19. Thế nhưng, để duy trì đà tăng trưởng ấn tượng này trong năm 2023 là
không dễ khi nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức do nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ rơi vào suy
thoái. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận đề nghị tăng vốn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
(EVN Finance – mã EVF), thông qua 2 hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và
phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cụ thể,
NHNN chấp thuận cho EVN Finance tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3.546 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3.511
tỷ đồng được thực hiện thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu hơn 351 triệu cổ
phiếu và hơn 35,1 tỷ đồng thông qua phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP.
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 10% . Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023



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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