
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 09/02:  
Vnindex đóng cửa 1064.03 điểm, giảm 8.19 điểm tương ứng 0.76% với thanh khoản giảm 16% so với phiên
giao dịch trước. Thị trường giảm điểm ngay từ đầu phiên với sự phân hóa rõ nét. Nhóm dầu khí thu hút
dòng tiền ở đầu phiên với các mã tăng điểm như PVD, PVS, GAS. Một số Bluechip có tác động lớn đến chỉ
số như VPB, VCB, PLX tăng điểm cũng không cải thiện được chỉ số chung. Sự giằng co, tốc độ giao dịch
chậm, ảm đạm vẫn được ghi nhận trong phiên chiều khi chỉ số chung chỉ dao động hẹp quanh mốc tham
chiếu. 
Đà mua ròng của khối ngoại có vẻ chững lại khi họ mua ròng 18.87 tỷ, tiêu biểu phiên hôm nay khối ngoại
mua "full room" mã STB.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 09/02/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 09/02/2023

Tham chiếu: 1072.22
Mở cửa: 1070.07

Đóng cửa: 1072.22
Thấp - cao: 1064.03 - 1075.20

Khối lượng giao dịch:473,849,440
Tổng giá trị:9,221.9 tỷ

Tăng: 178 (15) 
Giảm: 217 (0) 

Đứng giá: 73
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Khối lượng Mua 51,455,960 Giá trị Mua 1464.51 tỷ

Khối lượng Bán -43,833,392 Giá trị Bán -1445.64 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

7,622,568
GT Mua/Bán

ròng
18.87 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index tiếp tục có phiên giao dịch chưa mấy tích cực khi kết phiên vẫn tạo nến inverted
hammer và đóng cửa dưới đường MA20. Bên cạnh đó, lực cầu cũng đã trở lại cùng với sự
phân hóa giữa các nhóm ngành nên diễn biến của VN Index trong ngắn hạn cũng chưa quá
bi quan. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân lướt sóng T+ với nhóm ngành dầu khí và chờ
phản ứng của thị trường tại vùng 1050
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TIÊU ĐIỂM TIN

Hôm 6/2, Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp nước này được nối lại hoạt động đưa khách theo nhóm đi du
lịch nước ngoài, với danh mục 20 nước. Tuy nhiên, trong 20 nước này không có Việt Nam. Các nước Trung Quốc
cho phép mở tour trở lại gồm 11 nước ở châu Á - Thái Bình Dương: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia,
Maldives, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, New Zealand và Fiji. 9 quốc gia còn lại là Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, Cuba và Argentina. (Nguồn:
Cafef.vn)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số,
kinh tế xanh trong hội đàm hôm nay. Hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long trưa 9/2 tại Dinh Isana nhân chuyến
thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ
hai nước trên bình diện song phương và đa phương. Hai bên nhất trí xem xét nâng cấp cơ chế hợp tác giữa hai
nước trong bối cảnh tình hình mới. Một trong số này là thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt
Nam - Singapore, thông qua bản ghi nhớ được ký hôm nay.
Dòng vốn ngoại rót trực tiếp có thể tăng trưởng tốt nửa cuối năm trong khi kênh gián tiếp như qua chứng khoán
vẫn khó lường. Vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FPI) vào Việt Nam - một phần quan trọng trong trụ cột
vốn đầu tư toàn xã hội - đều đang có những tín hiệu triển vọng khác nhau. Đầu tiên là kênh trực tiếp. Năm ngoái,
tổng vốn FDI giải ngân tại Việt Nam đạt 22,4 tỷ USD (tăng 13,5%). Con số này chiếm đến 34% vốn đầu tư toàn
xã hội thực hiện (gần 1,6 triệu tỷ đồng, tương đương 66,5 tỷ USD) và chiếm 9,5% GDP. Nhiều năm qua, khu vực
FDI đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. (Nguồn: vnexpres.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (mã chứng khoán: DNT) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả
cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã chứng khoán: SD5) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 7,5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023
Phiên giao dịch hôm nay (9/2) chứng kiến sự mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài ở cổ phiếu STB
của ngân hàng Sacombank. Cụ thể, cổ phiếu STB được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong phiên này,
với khối lượng hơn 11,3 triệu đơn vị, giá trị tỷ đồng 284 tỷ đồng. Theo đó, hiện nhà đầu tư nước ngoài nắm
giữ hơn 564 triệu cổ phiếu STB, gần 30% vốn cổ phần ngân hàng - tỷ lệ sở hữu tối đa cho phép.

https://vnexpress.net/chu-de/thu-tuong-pham-minh-chinh-1753


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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