
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 10/01:  
Kết phiên Vnindex đóng cửa 1053.35, giảm 0.86 điểm, tương ứng 0.08%. VN Index tiếp tục ghi nhận
sự rung lắc với thanh khoản sụt giảm ngay từ khi mở đầu phiên giao dịch. Hầu hết các nhóm ngành đều
chịu áp lực điều chỉnh nhẹ khiến hơn 230 mã giảm điểm. Trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản và hóa
chất là 2 nhóm ngành chịu áp lực bán lớn nhất với mức giảm hơn 1% Đầu phiên sáng lực bán áp đảo
hầu hết các nhóm ngành tuy nhiên điểm sáng đến từ nhóm ĐTC và vật liệu xây dựng tiêu biểu như
KSB, HHV, VCG,... đã nâng đỡ TT cũng như các nhóm ngành khác hồi phục. 
Dòng tiền khối ngoại tiếp tục là lực đỡ cho TT khi mua ròng 437 tỷ tập trung mua HPG, VNM, PVD.

10.01.23 / TUESDAY APG DAILY REPORT - NO. 100123

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 10/01/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

I.
II.
III.
IV.

HƯỚNG

VNINDEX 10/01/2023

Tham chiếu: 1054.21
Mở cửa: 1054.84

Đóng cửa: 1054.21
Thấp - cao: 1045.75 - 1057.44

Khối lượng giao dịch:546,263,040
Tổng giá trị: 9,710.65 tỷ

Tăng: 210 (12) 
Giảm: 174 (3) 

Đứng giá: 63

1



Khối lượng Mua 60,031,176 Giá trị Mua 1598.34 tỷ

Khối lượng Bán -36,880,856 Giá trị Bán -1160.53 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

23,150,320
GT Mua/Bán

ròng
437.80 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên tiếp tục tạo mẫu hình nến tương tự nến Spinning Top
cho thấy xu hướng giằng co vẫn tiếp diễn. Tại khung đồ thị ngày, các chỉ báo đều đồng loạt cho
tín hiệu trung lập tuy nhiên việc thanh khoản sụt giảm làm cho VN Index khó có động lực để vượt
được kháng cự ngay trong ngắn hạn và rủi ro thậm chí đã dần tăng lên. Đặc biệt là trước kì nghỉ lễ
dài ngày, các nhà đầu tư cá nhân đều có xu hướng thận trọng và chủ động nâng cao tỉ trọng tiền
mặt. Nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát, chủ động cơ cấu lại tài khoản, hạn chế
tham gia mua đuổi, giải ngân trước lễ với những cổ phiếu đã tăng mạnh



3

APG DAILY REPORT - NO. 10012310.01.2023 / TUESDAY

TIÊU ĐIỂM TIN

Năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tăng 927.000 đồng, số thất nghiệp giảm hơn 359.000
người so với năm 2021. Cơ quan thống kê ngày 10/1 cho biết, thu nhập bình quân theo tháng của người lao
động năm 2022 đạt 6,7 triệu đồng, tăng 16% (tương đương 927.000 đồng) so với 2021 và tăng 12,7% (tương
đương 759.000 đồng) so với năm 2019 - thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát Tổng cục Thống kê đánh
giá, nhờ hầu hết các ngành tăng trưởng trong 2022, thu nhập của người lao động ở 3 khu vực kinh tế đều
tăng so với năm trước. Trong đó, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở khu vực công nghiệp - xây dựng
(tăng 17,6%, tương đương hơn 1,1 triệu đồng), kế đến là dịch vụ (tăng 15,4%, khoảng 1 triệu đồng), cuối
cùng là nông lâm thuỷ sản (tăng 9,8%, khoảng 448.000 đồng). (Nguồn: cafef.vn)
Việt Nam phấn đấu năm 2030 là "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước
phát triển, thu nhập cao". Đây là mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế xã hội được nêu tại dự thảo Nghị
quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Quốc hội thông
qua chiều 9/1, với hơn 90,5% đại biểu tán thành. Đây được coi là quy hoạch "gốc", đưa ra định hướng chiến
lược để các địa phương, bộ ngành xây dựng quy hoạch cấp thấp hơn như tỉnh, ngành... (Nguồn:
vnexpress.vn)
Với hàng loạt cơ chế đặc thù được Chính phủ cho phép áp dụng cùng nỗ lực của toàn ngành và sự vào cuộc
của các địa phương, thời gian thực hiện thủ tục đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 rút ngắn 1/2 so với
thông thường. Đến nay, 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần sẵn sàng khởi công đồng loạt vào
ngày 1/1/2023 tới đây (Nguồn: vneconomy.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel (mã chứng khoán: VTK) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10.000:7.478 . Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2023.
Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng
cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023.
Ngày 09/01/2023, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố kết quả kinh doanh
năm 2022. Ngày 09/01/2023, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố kết quả
kinh doanh năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần cả năm 2022 của HAG đạt 4.574 tỷ đồng . Trong đó mảng
cây ăn trái mang lại doanh thu 2.277 tỷ đồng, mảng chăn nuôi mang lại doanh thu 1.620 tỷ đồng và mảng
phụ trợ mang lại doanh thu 677 tỷ đồng, lần lượt chiếm tỷ lệ 50%, 35% và 15% trong tổng doanh thu. Năm
2022, HAGL đã tiêu thụ 292.847 con heo thịt và 281.275 tấn trái cây, trong đó chuối xuất khẩu đạt 160.520
tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 120.755 tấn. Tỷ lệ Chuối xuất khẩu/Chuối sản xuất thức
ăn gia súc tương ứng là 1,3.Lợi nhuận sau thuế HAGL công bố là 1.181 tỷ VNĐ , đạt 105% so với kế hoạch
đề ra năm 2022 trước đó. Đáng nói, con số lợi nhuận trên đã lần đầu tiên trong 8 năm từ 2015 đến nay đưa
HAGL quay lại câu lạc bộ các doanh nghiệp lãi trên nghìn tỷ.



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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