
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 27/01:  
Kết phiên Vnindex đóng cửa 1117.1 điểm, tăng 9.02 điểm tương ứng 0.81% với thanh khoản tương
đương phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ. Vnindex có 1 phiên khai xuân đầu năm với đà hưng phấn ngay
từ đầu phiên, VNindex có lúc tăng hơn 16 điểm, tuy nhiên nhiều cổ phiếu midcap đã hạ nhiệt nhiều so
với phiên giao dịch buổi sáng dẫn tới việc đóng cửa chỉ còn tăng hơn 9 điểm, đây cũng vẫn là mức tăng
khá. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay chủ yếu là nhóm cổ phiếu thuộc ngành Đầu tư công và Bất động
sản khu công nghiệp.
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

Diễn biến thị trường phiên 27/01/2023
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 27/01/2023

Tham chiếu: 1108.08
Mở cửa: 1114.15

Đóng cửa: 1098.28
Thấp - cao: 1111.41 - 1124.30

Khối lượng giao dịch:604,933,376
Tổng giá trị: 11,102.03 tỷ

Tăng: 275 (17) 
Giảm: 132 (4) 

Đứng giá: 59
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Khối lượng Mua 60,034,608 Giá trị Mua 1555.72 tỷ

Khối lượng Bán -31,813,216 Giá trị Bán -1036.84 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

28,221,392
GT Mua/Bán

ròng
518.88 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VNIndex đã có khởi đầu năm Quý Mão rât suôn sẻ với việc đóng nến xanh tạo thành mẫu hình
inverted hammer. Hai chỉ báo quan trọng là MACD và RSI tại khung đồ thị ngày đều đang hướng
lên, làm giảm bớt đi rủi ro tạo phân kỳ âm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã đi vào vùng "quá mua" cho
thấy có thể sẽ có nhịp điều chỉnh trong tuần tới để test lại vùng 1100. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ
lệ cổ phiếu hợp lý, trong trường hợp VN Index xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ, kiểm tra thành công
khu vực đỉnh cũ 1100 sẽ là thời điểm thích hợp để có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu lớn hơn.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, nhà sáng lập và quản lý PYN Eltie Fund kỳ vọng
thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hồi phục mạnh và sang giai đoạn Uptrend trong 3 năm tới. Một số yếu
tố thúc đẩy đến từ tăng trưởng thu nhập các công ty niêm yết và động thái điều chỉnh lãi suất tại Việt Nam.
Đồng thời, các biện pháp kỷ luật chấn chỉnh thị trường giúp định giá về mức hợp lý hơn. Thị trường hiện vẫn
đang giao dịch dưới mức trung bình lịch sử với P/E từ 10 đến 11 lần. (Nguồn: cafef.vn)
Chỉ còn 3 ngày nữa tới ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng trong nước liên tiếp tăng. Hôm
nay (27/1), giá vàng miếng trong nước tăng thêm 450.000 đồng/lượng, lên mức 68,2 triệu đồng/lượng. Tại
thị trường Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 67,2 - 68,2 triệu đồng/lượng, tăng
400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn 54,8 - 55,7 triệu đồng/lượng,
tăng 300.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng được Tập đoàn Doji niêm yết 66,5 - 68,5 triệu đồng/lượng, tăng
450.000 đồng/lượng so với trước đó. (Nguồn: cafef.vn)
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp; tiếp tục giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp. Khoảng 233.000 tỷ đồng là số tiền đã miễn, giảm, gia
hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong năm 2022. Miễn giảm như vậy,
nhưng thu ngân sách nhà nước năm 2022 vẫn vượt hơn 27% so với dự toán (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP BV Land (mã BVL – UPCoM) mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2022.
Riêng quý IV, BVL ghi nhận doanh thu thuần đạt 383,7 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2021 và
hoàn thành 60,35% kế hoạch quý (635,7 tỷ đồng). Giá vốn cũng tăng 95,6%, lên 293 tỷ đồng, dẫn đến lợi
nhuận gộp doanh nghiệp đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 155%.
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với
doanh thu thuần đạt hơn 130 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 25 tỷ
đồng tăng 24 đồng so với quý 4/2021. Theo đó, biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 3,7% lên đến 19% trong quý
cuối cùng của năm 2022. Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 đạt 8,5 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 7 tỷ đồng. Sau 9 quý kinh doanh thua lỗ và có lãi trở lại trong quý
3/2022, kết quả tích cực quý cuối năm 2022 đã giúp NCS ngắt mạch kinh doanh thua lỗ trong 2 năm ảnh
hưởng Covid-19 là 2020 và 2021.
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.
Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 20 tỷ đồng, giảm gần 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh
doanh dưới giá vốn khiến Garmex Sài Gòn lỗ gộp hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt gần
63 tỷ đồng. Mặc dù thu về gần 22 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái
nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ hơn 3 tỷ đồng lên 23,6 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng gấp
hơn 2 lần từ 21 tỷ đồng lên hơn 43 tỷ đồng.Kết quả, Garmex Sài Gòn chịu lỗ sau thuế gần 59 tỷ đồng trong
quý 4, trong khi cùng kỳ LNST đạt gần 35 tỷ đồng.



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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