
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 14/02:  
Vn Index đóng cửa 1038.64 điểm, giảm 5.06 điểm tương ứng 0.48% với thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt 5,5
nghìn tỷ giảm khá nhiều so với phiên trước. Sau phiên giảm điểm mạnh thì VN Index chứng kiến một phiên
giao dịch vô cùng ảm đạm với thanh khoản cực nhỏ. Nhóm cổ phiếu Bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán
tháo với tình trạng khối lượng chất sàn lớn lại xảy ra ở một số mã như NVL, HPX. Tới phiên chiều, mặc dù
có lúc số mã tăng nhiều hơn số mã giảm nhưng thị trường vẫn giảm điểm do áp lức bán xuất hiện trên nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VHM, VIC.
Trước những biến động lớn của thị trường, khối ngoại tỏ ra thận trọng khi họ chỉ  mua ròng 55.75 tỷ, chủ
yếu mua HPG.
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HƯỚNG

VNINDEX 14/02/2023

Tham chiếu: 1043.70
Mở cửa: 1045.14

Đóng cửa: 1038.64
Thấp - cao:1032.76 - 1046.64

Khối lượng giao dịch:395,732,864
Tổng giá trị:6,722.95 tỷ

Tăng: 221 (6) 
Giảm: 175 (8) 

Đứng giá: 70
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Khối lượng Mua 40,528,752 Giá trị Mua 1067.34 tỷ

Khối lượng Bán -36,233,960 Giá trị Bán -1010.51 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

4,294,792
GT Mua/Bán

ròng
56.83 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Thị trường khi về vùng 1030 thì rút chân nến nhưng lực cầu còn rất yếu ớt. Các chỉ báo RSI và
MACD vẫn cho tín hiệu tiêu cực hướng xuống và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho thấy xác suất về
vùng 980 - 1000 đã hiện hữu. Đồng thời, thị trường cho thấy sự phân hóa rõ ràng và dòng tiền
luân chuyển giữa các dòng nên nhà đầu tư hạn chế fomo mua đuổi, chủ động giảm tỷ trọng cổ
phiếu, đặc biệt là các mã đã xuyên thủng vùng hỗ trợ.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Dựa trên kết quả tình hình kinh tế trong năm 2022, Viện nghiên cứu kinh tế Lowy (Úc) đã đưa ra dự báo quy mô
GDP (PPP) cho Việt Nam và các nước trên thế giới. Vậy dự báo mới nhất, quy mô GDP (PPP) Việt Nam vượt
mốc 2.000 tỷ USD sau 7 năm nữa.  Theo dữ liệu dự báo mới nhất của Viện nghiên cứu kinh tế Lowy (Úc), GDP
(PPP) Việt Nam được dự báo vượt mốc 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Cụ thể, GDP (PPP) của Việt Nam đạt
khoảng 2.045 tỷ USD, xếp thứ 9 thế giới vào năm 2030. (Nguồn: Cafef.vn)
Dự thảo Luật Thuế bất động sản đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Một trong những nội dung nhận
được nhiều quan tâm đó là đánh thuế cao với căn hộ chung cư có giá trên 50 triệu đồng/m2 nhằm thực hiện điều
tiết đối với căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, ghi nhận tại các thành phố lớn, mức giá này chỉ tương đương với căn hộ
bình dân và trung cấp.  Các đơn vị nghiên cứu bất động sản nhận định, thay vì thực hiện chính sách cào bằng
mức giá chung cho cả nước, có thể tùy vào từng địa phương bởi căn hộ giá 50 triệu đồng/m2 tại TP Hồ Chí Minh
chỉ có ở những dự án bình dân, sản phẩm dành cho người có nhu cầu ở thực. (Nguồn: cafef.vn)
Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công
nhân khu công nghiệp. Đây là nội dung đặt ra trong Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đang được quan tâm. Theo các doanh nghiệp và Hiệp hội Bất động sản tại
TP Hồ Chí Minh để đạt mục tiêu trên cần hỗ trợ từ nhà nước về nguồn vốn và quỹ đất bằng các quyết sách cụ thể.
(Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (mã chứng khoán: THP) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3%. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2023.
Công bố BCTC hợp nhất năm 2022, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) ghi nhận
mức lợi nhuận sau thuế 8.578 tỷ đồng – lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc 9.000 tỷ trong vòng 6 năm qua.
Nguyên nhân không chỉ đến từ việc doanh thu suy giảm mà các chi phí như giá vốn, chi phí lãi vay và lỗ tỷ
giá cũng đều là những gánh nặng cho doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam.
HĐQT Tập đoàn Kido (KDC) vừa thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 50%, tương
đương 5.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2023 và bắt đầu chi trả từ ngày 6/4/2023. Trên thị
trường, thị giá KDC năm qua duy trì khá tốt bất chấp thị trường chung biến động, dao động trong vùng
60.000-65.000 đồng/cp. Hiện, KDC đang dừng tại mức 61.200 đồng/cp, thanh khoản ổn định.



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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