
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 10/02:  
Vnindex đóng cửa 1055.3 điểm, giảm 8.73 điểm tương ứng 0.82% với thanh khoản cao hơn so với phiên
giao dịch trước. Hôm nay chứng kiến một phiên đa số các nhóm ngành giảm điểm, các nhóm ngành thể
hiện đc sức mạnh hôm qua như dầu khí và dệt may hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh trở lại, điểm sáng cho
thị trường phiên hôm nay đến từ 1 vài cp đơn lẻ như ANV PC1 KDH...
Lực mua ròng của khối ngoại ngày càng suy yếu khi họ chỉ mua ròng 27.11 tỷ trong phiên hôm nay, tập
trung mua HPG, GEX, VCB.
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HƯỚNG

VNINDEX 10/02/2023

Tham chiếu: 1064.03
Mở cửa: 1066.16

Đóng cửa: 1055.30
Thấp - cao: 1054.08 - 1066.28

Khối lượng giao dịch:463,941,824
Tổng giá trị:8,160.93 tỷ

Tăng: 93 (5) 
Giảm: 306 (6) 

Đứng giá: 69
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Khối lượng Mua 41,270,096 Giá trị Mua 1197.76 tỷ

Khối lượng Bán -43,145,304 Giá trị Bán -1170.65 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-1,875,208
GT Mua/Bán

ròng
27.11 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết tuần với cây nến giảm điểm lùi xuống khu vực 1050 –
1060. Đây cũng là vùng điểm đã có chuối phiên tích lũy trước đó nên có thể coi là vùng điểm hỗ
trợ gần nhất của thị trường. Tại khung đồ thị ngày dải Bollinger band đang có xu hướng mở rộng
xuống dưới cho thấy quán tính giảm điểm vẫn chưa dừng lại. Nhà đầu tư chỉ duy trì tỉ trọng nhỏ
với các mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có xu hướng khỏe hơn thị trường như dầu khí, điện
nước, chủ động bán giảm tỉ trọng với những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng điểm hỗ trợ và hạn
chế giải ngân bắt đáy sớm.



3

APG DAILY REPORT - NO. 09022309.02.2023 / THURSDAY

TIÊU ĐIỂM TIN

Theo Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thị trường khu vực
châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đạt 153,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2021. Theo số liệu của
Bộ Công Thương, trong tháng 1/2023, Việt Nam xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 8,21 tỷ USD và nhập khẩu
1,642 tỷ USD. Như vậy, trong tháng đầu năm 2023, thặng dư thương mại với thị trường này đạt khoảng 6,56 tỷ
USD. Mỹ vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực này. Thống kê cho thấy, trong tháng
1/2023, cả nước xuất khẩu sang Mỹ đạt 7,2 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 860 triệu USD. Đứng thứ 2 là thị
trường Canada, với mức xuất khẩu sang thị trường này khoảng 360 triệu USD và nhập khẩu khoảng 45 triệu USD
trong tháng đầu năm. (Nguồn: Cafef.vn)
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) hôm nay thông báo nền kinh tế này tăng trưởng 0% trong quý cuối
năm 2022, khớp với dự báo của các nhà kinh tế học. Việc này đồng nghĩa Anh thoát suy thoái sau khi GDP giảm
0,2% quý III. Trên lý thuyết, một nền kinh tế rơi vào suy thoái nếu tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp. Dù vậy, GDP
tháng 12 giảm 0,5%, mạnh hơn dự báo là giảm 0,3%. Kinh tế Anh tháng trước chịu sức ép do thời tiết xấu và lao
động ngành đường sắt đình công. (Nguồn: vnexpres.net)
Trưa ngày 10/2, trong chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Dilhan Pillay
Sandrasegara, Tổng Giám đốc kiêm CEO của tập đoàn Temasek. Tại Việt Nam, Temasek đã đầu tư từ năm 2004
và đến năm 2021 đã giải ngân trực tiếp hơn 1 tỷ USD, sở hữu cổ phần trong một số doanh nghiệp lớn của Việt
Nam như VNG, Scommerce, Golden Gate và Vietcombank.Thủ tướng đề nghị tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt
Nam trong các lĩnh vực hạ tầng (hạ tầng cứng và mềm); lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần toàn; đổi mới
sáng tạo, sản xuất chip, trung tâm đổi mới sáng tạo tại TPHCM…, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển
bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam.  (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Trong đợt review tháng 2/2023, MSCI quyết định thêm 5 cổ phiếu vào danh mục MSCI Frontier Markets
Index, trong đó có 2 cổ phiếu Việt Nam là SSB và EIB. Trong khi đó, MSCI cũng loại 5 cổ phiếu khác ra
khỏi danh mục cận biên, trong đó có 3 cổ phiếu Việt Nam là DGC, KDH và PDR. Sau đợt cơ cấu này, số
lượng cổ phiếu trong danh mục của MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên ở mức 96 cổ phiếu sau đợt
đảo danh mục.
Cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG lên sàn chứng khoán từ ngày 5/1/2023, tính đến hết phiên 9/2 đã
trải qua 19 phiên giao dịch. Trong số đó, 13 phiên đầu tiên VNZ không có thanh khoản do không có ai bán
ra, nên giá cổ phiếu đứng yên ở 240.000 đồng. 6 phiên tiếp theo từ 1/2/2023 đến 9/2/2023, VNZ đều tăng
trần, với đúng 100 cổ phiếu được bán ra mỗi phiên, bằng một lệnh đặt tối thiểu trên sàn chứng khoán. Qua
đó, cổ phiếu VNZ từ 240.000 đồng đã tăng lên 776.900 đồng/cổ phiếu. Với việc tăng trần liên tiếp, ngày
10/2/2023, VNZ đã phải làm văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội. VNG cho rằng hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ
biến động nào từ việc tăng giá cổ phiếu.

https://vnexpress.net/kinh-te-anh-tien-den-bo-vuc-suy-thoai-4534962.html


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
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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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