
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 28/02:  
VNIndex đóng cửa 1024.68 điểm, tăng 3.43 điểm tương ứng 10.34% với thanh khoản thấp kỉ lục, giá trị
khớp lệnh chỉ đạt gần 6,5 nghìn tỷ. VN Index mở cửa trong sắc xanh của hầu hết tất cả các nhóm ngành,
đưa chỉ số chung tiệm cận lại khu vực 1030. Nhóm Chứng khoán giảm điểm mạnh nhất phiên hôm qua tăng
mạnh trong phiên hôm nay cùng với đó là nhóm Dầu khí. Tuy nhiên, thanh khoản mất hút cả phiên sáng khi
tới sau hơn 1 giờ giao dịch thanh khoản chưa đạt 2 nghìn tỷ. Lực cầu cũng quay trở lại với nhiều mã cổ
phiếu vốn hóa lớn như MSN, VRE, VCB giúp tác động tích cực, cải thiện chỉ số chung. Tới phiên chiều, áp
lực bán gia tăng khiến cho thị trường đóng của xanh nhẹ.
Khối ngoại tỏ ra thờ ơ khi họ chỉ bán ròng 0,45 tỷ, mã bị bán nhiều nhất phiên hôm nay là HPG
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HƯỚNG

VNINDEX 28/02/2023

Tham chiếu: 1021.25
Mở cửa: 1027.74

Đóng cửa: 1024.68
Thấp - cao: 1018.72 - 1034.36

Khối lượng giao dịch:432,959,232
Tổng giá trị:6,480.56 tỷ

Tăng: 222 (9) 
Giảm: 151 (8) 

Đứng giá: 86
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Khối lượng Mua 37,373,920 Giá trị Mua 910.63 tỷ

Khối lượng Bán -41,568,808 Giá trị Bán -911.07 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-4,194,888
GT Mua/Bán

ròng
-0.45 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index kết phiên tạo mẫu hình nến tương tự Spinning top cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư
sau nhịp giảm điểm mạnh. Xét về khung đồ thị ngày, các chỉ báo vẫn đồng loạt hướng xuống và
chưa cho tín hiệu tích cực trở lại.  Lượng cung hàng ở vùng điểm 1030 vẫn đang khá lớn, và đây
cũng là khu vực giao cắt với chỉ báo MA20. Với diễn biến hiện tại VN Index trong ngắn hạn có
thể bật nảy lên quanh vùng điểm 1030 – 1040 nhưng rủi ro áp lực bán xuất hiện trở lại là rất lớn.
Nhà đầu tư có thể trading T+ với những cổ phiếu đang có trong danh mục để tận dụng nhịp hồi
kỹ thuật và trung bình giá xuống nếu chưa kịp bán ở các vùng giá cao.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của Tổng cục Thống kê cho biết, giá xăng dầu, giá gas trong
nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là
nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 4,31% so với cùng kỳ 2022. Nếu so với
tháng 1/2023, CPI tháng 2/2023 tăng 0,45% . Bình quân hai tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ
năm 2022. (Nguồn: cafef.vn)
Bộ NN&PTNT vừa cho biết, trong tháng 2, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt trên 3,4 tỷ USD,
tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 1,8 tỷ USD (tăng gần 26%); chăn nuôi
đạt 29 triệu USD (tăng 46,5%), đầu vào sản xuất đạt 158 triệu USD (giảm 5,2%),…Tuy nhiên, nhóm lâm sản
chính chỉ đạt khoảng 872 triệu USD (giảm 10,7%) và thủy sản đạt 550 triệu USD (giảm 13,1%)... Tính chung 2
tháng đầu năm, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6,3 tỷ USD, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm
trước. (Nguồn: cafef.vn)
Tổng cục Thống kê cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước
ước đạt 96,06 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu giảm 10,4%; nhập khẩu giảm
16%. Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD.Cụ thể, kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2023 ước đạt 25,88 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước,
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2023 tăng 11%. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong
nước đạt 11,52 tỷ USD, giảm 21,1%, chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
(kể cả dầu thô) đạt 37,92 tỷ USD, giảm 6,6%, chiếm 76,7%. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (mã chứng khoán: PBC) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ
tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023.
 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023.
Thông tin mới đây từ HoSE, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã: HTN) đã có thông báo về việc thay
đổi thời gian chỉ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Hưng Thịnh Incons cho biết công ty đang rà soát lại tình
hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, công ty
điều chỉnh thời gian thực hiện thanh toán cổ tức sang ngày 01/07/2024, thay vì ngày 28/02/2023 như đã
thông báo trước đó.



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.
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