
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 16/01:  
Kết phiên Vnindex đóng cửa 1066.68, tăng 6.51 điểm. Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn BID,VCB, CTG, ACB là
những cổ phiếu đóng góp tăng điểm cho thị trường , ngược lại chỉ số bị kìm lại bởi VHM, GAS, VNM . Điểm
sáng là nhóm ngân hàng và đầu tư công ghi nhận nhiều mã trần và gần trần như : BID, HHV, LCG, ...  Hôm nay
là phiên đầu tiên VN Index vượt mốc tâm lý 1065 và chạm vào kênh giảm giá trung hạn. Như vậy đây là phiên
thứ 9 và đã phá cản để hình thành xu hướng mới. Tuy nhiên việc chỉ những mã đã tăng trong nhịp này tiếp tục
giữ sắc xanh mà không lan tỏa sang các mã mới dễ dẫn đến tình trạng chốt lời và điều chỉnh lại, đây cũng là
điều đáng lưu tâm.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 227.96 tỷ tập trung vào các mã FUESSVFL, HPG, BID.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 16/01/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 16/01/2023

Tham chiếu: 1060.17
Mở cửa: 1062.27

Đóng cửa: 1066.68
Thấp - cao: 1057.87 - 1067.74

Khối lượng giao dịch:520,790,880
Tổng giá trị: 9,372.02 tỷ

Tăng: 175 (5) 
Giảm: 215 (1) 

Đứng giá: 62
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Khối lượng Mua 54,168,332 Giá trị Mua 1281.86 tỷ

Khối lượng Bán -41,371,740 Giá trị Bán -1053.90 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

12,796,592
GT Mua/Bán

ròng
227.96 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuât, lực cầu về cuối phiên đã giúp cho VN Index đóng cửa tạo nến xanh tăng điểm.
Hầu hết các chỉ báo đều đi ngang cho tín hiệu trung lập. Trong đó chỉ báo RSI tại khung đồ thị ngày đã
hướng nhẹ lên và xóa đi rủi ro tạo 2 đỉnh phân kỳ trong ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, cnhà đầu tư chỉ
duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức độ vừa phải, hạn chế mua mới cổ phiếu trong những phiên cận kề kỳ
nghỉ Tết Âm lịch để chờ đợi xu hướng mới cũng như quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường vẫn đang
vận động trong biên độ hẹp và chưa có thay đổi lớn. 
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong năm 2022, có tổng
cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của CTCP Tập Đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 23 đợt phát hành ra
công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 420 đợt phát hành riêng lẻ trị giá
xấp xỉ 244.565 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành). Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm
65% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 66%. (Nguồn: cafef.vn)
Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở 1.922,6 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với đóng cửa
phiên cuối tuần trước tại New York – theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 54,7 triệu
đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần. Giá vàng đang ở vùng đỉnh của 9 tháng sau khi tăng gần 3%
trong tuần trước. Động lực chính cho sự bứt phá gần đây của giá vàng là kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất, tiến tới ngừng tăng hoặc thậm chí bắt đầu cắt giảm lãi
suất trong năm nay. (Nguồn: vneconomy.vn)
Giá tiêu dùng (CPI) ở Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi
liên tục tăng. Cú giảm này diễn ra trong bối cảnh giá xăng và nhiều mặt hàng khác cùng đi xuống, và được
xem là một dấu hiệu cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở trong một xu hướng giảm bền
vững. Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/1 cho thấy CPI tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% sau khi
tăng 0,1% trong tháng 11. Đây là lần đầu tiên CPI của Mỹ giảm kể từ tháng 5/2020 - thời điểm nền kinh tế
chấn động vì làn sóng lây nhiễm Covid-19 đầu tiên.  (Nguồn: vneconomy.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Trong số các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4, phần lớn đều ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm so với
cùng kỳ ngoại trừ Cienco 4 (C4G). Cụ thể, C4G lãi trước thuế quý 4/2022 70 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với
cùng kỳ, luỹ kế cả năm C4G lãi 201 tỷ, tăng 137%.
PV Shipyard lỗ 31 tỷ trong quý 4, lỗ 115 tỷ trong năm 2022, gấp đôi năm ngoái, lỗ luỹ kế hơn 1.000 tỷ
đồng.
Nhà Đà Nẵng (NDN) lỗ 13 tỷ trong quý 4 và 115 tỷ lũy kế cả năm 2022. Hoạt động chính trong năm của
Nhà Đà Nẵng là đầu tư chứng khoán.
PV Coating lỗ 12 tỷ trong quý 4, kéo cả năm xuống lỗ 11,6 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lãi gần 1 tỷ đồng.
LNTT của Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) quý 4 đạt 58 tỷ đồng, giảm 39%; luỹ kế 9 tháng đạt 305
tỷ đồng, giảm 11%.



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
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Website: www.apsi.vn
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