
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 30/01:  
Vnindex đóng cửa 1102.57 giảm 14.53đ tương ứng -1.3% với thanh khoản hơn xấp xỉ 30% phiên giao
dịch trước.  Sau đà một nhịp tăng khoảng 70đ, thị trường xuất hiện áp lực chốt lời. Phiên giao dịch buổi
sáng nhóm đầu tư công, thép,..  tiếp tục hút được dòng tiền trong đó một vài mã tăng trần như LCG,
FCN,...  Cuối phiên sáng nhóm bất động sản cũng có dấu hiệu tăng mạnh như DIG, CEO, DXG,...
nhưng tất cả đều không tránh được áp lực chốt lời vào phiên chiều. 
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 745.81 tỷ tập trung vào các mã FUEVFVND, HPG.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 30/01/2023
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 30/01/2023

Tham chiếu: 1117.10
Mở cửa: 1117.66

Đóng cửa: 1098.28
Thấp - cao: 1102.57 - 1118.460

Khối lượng giao dịch:798,675,712
Tổng giá trị: 13,627.5 tỷ

Tăng: 210 (30) 
Giảm: 218 (2) 

Đứng giá: 44
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Khối lượng Mua 71,294,472 Giá trị Mua 1731.56 tỷ

Khối lượng Bán -32,709,172 Giá trị Bán -985.75 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

38,585,300
GT Mua/Bán

ròng
745.81 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên hôm nay bằng tạo thành mô hình nến tương tự morning
star cho tín hiệu điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI đã tạo đỉnh đầu tiên khi vượt lên trên vùng
quá mua cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đã xuất hiện. Hỗ trợ gần nhất của VN Index sẽ quanh
khu vực 1100. Nhìn chung, nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cần thiết để VN Index kiểm tra lại mốc hỗ trợ
1100 điểm trước khi có thể quay lại xu hướng tăng và tiệm cận các đỉnh cao hơn. Nếu VN Index giữ
được vùng hỗ trợ này, nhà đầu tư có thể giải ngân thêm tỷ trọng khoảng 30% sau khi test thành công
và giải ngân vào các mã thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền như Đầu tư công, bán lẻ, dầu khí.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Sáng nay 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa Dự án cao
tốc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thăm động viên chúc tết người lao động trên công trường. Theo
Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, khu vực ĐBSCL được quy hoạch 6 tuyến cao tốc
với tổng chiều dài khoảng 1.166km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, gồm: 3 tuyến cao tốc trục dọc với tổng
chiều dài 575km1; 3 tuyến cao tốc trục ngang với chiều dài khoảng 591km2. (Nguồn: cafef.vn)
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định
số 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ngân hàng Nhà nước
rà soát, có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
các bộ, cơ quan, địa phương: Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước
năm 2023; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng và khai thác
hiệu quả dư địa thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Tiếp tục đề xuất các
giải pháp phù hợp về chính sách tài khóa để góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp
phục hồi sau đại dịch COVID-19. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố doanh thu thuần trong quý 4/2022 đạt 20.643 tỷ
đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng đạt 447 tỷ đồng, giảm 93%.
 Quý IV/2022, CTCP Vincom Retail (mã: VRE) đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 2.084 tỷ đồng, tăng
53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu
1.906 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 791 tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong Quý IV, tăng hơn 549% so với cùng kỳ năm trước.
CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC – mã chứng khoán DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp
nhất quý 4/2022. Cụ thể, trong quý, doanh thu thuần của DCM đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ,
lãi sau thuế 1.004 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, DCM đạt doanh thu thuần là
15.924 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 4.281 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Con số này
còn lớn hơn tổng lợi nhuận của cả 5 năm liền kề trước đó.
Habeco (BHN) ghi nhận LNTT 96 tỷ đồng, tăng 86 lần so với cùng kỳ, luỹ kế cả năm Habeco lãi 655 tỷ
đồng, tăng 59%.
Dabaco (DBC) quý 4 lỗ 49 tỷ đồng, cả năm lãi 257 tỷ đồng, giảm 74%.
Hậu Covid-19, doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang y tế - Danameco (DNM) báo lỗ quý 4 gần 1 tỷ
đồng và cả năm 2022 lỗ gần 40 tỷ đồng
Tập đoàn Nam Mê Kông (mã VC3) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt hơn
457 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. VC3 lãi ròng gần 78 tỷ đồng, tăng 63,6% so với cùng kỳ.



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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