
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 18/01:  
Kết phiên VN Index đóng cửa 1098.28, tăng 9.99 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức tốt,
ngang bằng phiên hôm trước, độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên mua với số mã xanh vượt trội. Nếu
như hôm qua dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm ngành Ngân hàng - Chứng khoán - Thép, thì phiên hôm nay
dòng tiền đã có sự lan toả mạnh mẽ hơn ở nhóm midcap như thuỷ sản, bán lẻ, BĐS,... củng cố thêm cho đà tăng
của thị trường.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 692.09 tỷ tập trung vào các mã SSI, VND, VIC, MSN.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 18/01/2023

Tham chiếu: 1088.29
Mở cửa: 1092.50

Đóng cửa: 1098.28
Thấp - cao: 1089.56 - 1100.39

Khối lượng giao dịch:604,197,568
Tổng giá trị: 10,237.54 tỷ

Tăng: 322 (24) 
Giảm: 105 (2) 

Đứng giá: 45
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Khối lượng Mua 59,029,652 Giá trị Mua 1496.57 tỷ

Khối lượng Bán -25,996,068 Giá trị Bán -804.48 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

33,033,584
GT Mua/Bán

ròng
692.09 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Sau khi VN Index phá vỡ xu hướng đi ngang trong 2 tuần thị trường tiếp tục tiệm cận mốc 1100.
Như đã nhắc đến trong nhận định hàng ngày, thị trường khả năng sẽ gặp đôi chút khó khăn quanh
mốc 1100, ngày mai sẽ là phiên đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai kỳ hạn một tháng nên rất có
thể sẽ xảy ra rung lắc, nhưng với các tín hiệu hiện tại thì xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn sau kỳ
nghỉ lễ với mục tiêu vượt 1100. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ với tỷ trọng an toàn và chờ đợi thị
trường tiếp tục bứt phá.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo số liệu mới được công bố bởi Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
trong kỳ 1 tháng 1/2023 (từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2023) đạt 28,2 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 14,4 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam ước đạt 14,4 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 10,8 tỷ USD; tổng trị giá xuất khẩu của khối doanh
nghiệp trong nước là 3,6 tỷ USD. (Nguồn: cafef.vn)
Từ cuối năm ngoái, làn sóng rút tiền khỏi sàn giao dịch tiền ảo Binance bắt đầu xảy ra và đang diễn biến xấu
hơn so với nhận định vào tháng trước của CEO Changpeng Zhao. Binance, sàn tiền ảo lớn nhất thế giới, giờ
đây đang chật vật để giữ chân nhà đầu tư. Do sự sụp đổ của sàn đối thủ FTX, các nhà đầu tư bắt đầu đổ xô
rút tiền khỏi Binance những tuần gần đây. Bất chấp sự đảm bảo và chấn an của Zhao rằng tình hình đã được
ổn định, dòng tiền rút khỏi sàn này vẫn đang tiếp tục chảy mạnh. Theo công ty dữ liệu tiền ảo Defillama,
riêng ngày 6/1, nhà đầu tư rút ròng 630 triệu USD khỏi sàn này. (Nguồn: vneconomy.vn)
Thanh khoản trên thị trường có phần nào bớt dồi dào hơn trong tuần trước bối cảnh nhu cầu thanh toán tăng
mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Thể hiện rõ nhất ở việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh thời gian
gần đây. Ghi nhận cuối phiên hôm qua (17/1), lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng 0,43 – 0,46 điểm phần
trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi nâng ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể, các mức lãi
suất dừng tại: qua đêm 6,48%; 1 tuần 6,95%; 2 tuần 7,48% và 1 tháng 8%. (Nguồn: vneconomy.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 1/2023 và sẽ chính
thức có hiệu lực từ 6/2/2023. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index,
trong đó có chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó,
chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng
danh mục. Với bộ chỉ số VNFinLead, HoSE giữ nguyên số lượng cổ phiếu trong rổ này ở số 22 cổ phiếu.
Trong khi đó với bộ chỉ số VN30, không ngoài dự báo của nhiều CTCK khi BCM đã lọt rổ VN30 trong kỳ
cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, KDH bị loại khỏi danh mục.
Công ty cổ phần Đạt Phương (mã CK: DPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022. Theo
đó, doanh thu thuần quý 4 DPG đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá
vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 261 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp lùi về
23,9%.
Kết thúc năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt
tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận
được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông 2022. EPS (Earning Per Share) đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng
trưởng 22,2% so với năm trước



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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