
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 17/02:  
Vnindex đóng cửa 1059.31 điểm, tăng 1.02 điểm  tương ứng 0.1% với thanh khoản khớp lệnh tương đương
phiên giao dịch trước. Dòng tiền có sự phân hóa khi nhóm đầu tư công và điện là 2 nhóm ngành có mức
tăng điểm tốt trong ngày, ngược lại chứng khoán, thép, dầu khí đang có sự chững lại. Đầu phiên sáng thị
trường tăng khá tốt khi có lúc vượt lên trên 1060 điểm. Tuy nhiên, đến phiên chiều khi lượng cổ phiếu phiên
bắt đáy về tài khoản thì lực bán mạnh xuất hiện nhưng được hấp thụ khá tốt giúp cho VNindex vẫn đóng
nến xanh.
Khối ngoại  bán ròng nhẹ 11,23 tỷ t. Lực bán tập trung ở các mã STB, HPG, DXG.
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HƯỚNG

VNINDEX 17/02/2023

Tham chiếu: 1058.29
Mở cửa: 1058.99

Đóng cửa: 1058.29
Thấp - cao:1053.26 - 1062.25

Khối lượng giao dịch:465,080,288
Tổng giá trị:7,692.52  tỷ

Tăng: 173 (8) 
Giảm: 221 (3) 

Đứng giá: 77
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Khối lượng Mua 41,395,448 Giá trị Mua 1038.58 tỷ

Khối lượng Bán -41,501,648 Giá trị Bán -1049.81 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-106,200
GT Mua/Bán

ròng
-11.23 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Ba phiên tăng điểm cuối tuần giúp cho thị trường đóng nến tuần tạo hành mẫu hình Hammer cho
thấy đà giảm đã suy yếu. Chỉ báo MACD trên khung đồ thị tuần vẫn hướng lên và cho thấy tín
hiệu tích cực, trong khi RSI ở ngưỡng trung tính cho thấy thị trường vẫn đang tích cực trở lại
trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, vùng điểm 1030 - 1040 tạm thời vẫn là hỗ trợ cứng của
thị trường. Với diễn biến hiện tại, VN Index vẫn có xác suất giảm điểm để kiểm tra lại khu vực
1030 – 1040, Nhà đầu tư nên cân nhắc tận dụng những phiên tăng điểm tốt của thị trường để
hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những cổ phiếu đã bắt đáy thành công 
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TIÊU ĐIỂM TIN

Sáng nay, 17/2 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ khó và thúc đẩy thị
trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê
Minh Khái, Trần Hồng Hà. Đáng chú ý, tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup,
Novaland, Hưng Thịnh Land, GP.Invest, Becamex IDC Bình Dương, Sungroup tham gia báo cáo tình hình triển
khai các dự án bất động sản của đơn vị, các vướng mắc cụ thể của dự án và đưa ra đề xuất tháo gỡ. Về phía ngân
hàng, đại diện ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ
thương Việt Nam (Techcombank) cũng tham gia báo cáo tình hình cho vay đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực
bất động sản của đơn vị, các khó khăn, vướng mắc và đồng thời đưa ra đề xuất giải pháp tháo gỡ. (Nguồn:
Cafef.vn)
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành
mạnh, bền vững”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường bất động sản
có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế và có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành sản xuất. Tháo gỡ khó
khăn cho thị trường bất động sản cũng sẽ giúp khơi thông hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.Liên
quan đề xuất của Bộ Xây dựng về gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công
nhân, NHNN nhận thấy rằng, việc có một gói tín dụng riêng cho lĩnh vực này là cần thiết, để tăng cung về nhà ở
xã hội, giúp giảm mất cân đối với thị trường bất động sản. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Mã chứng khoán: EIB)  chốt danh sách cổ
đông thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận
20 cổ phiếu mới) . Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (Mã chứng khoán: ICG) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ
tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2023
Trong tài liệu mới công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) nhận định
tình hình vĩ mô năm 2023 không thuận lợi, sức cầu yếu, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm cũng như chi phí
doanh nghiệp tăng cao sẽ khó thay đổi nhanh chóng. Xây dựng kế hoạch cụ thể, MWG dự kiến đạt doanh
thu thuần từ 135.000 đến 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng từ 4.200 đến 4.700 tỷ đồng trong năm 2023.
Trước đó trong năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu đạt 134.722 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm trước;
lợi nhuận sau thuế đạt 4.100 tỷ đồng, giảm 16%.



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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