
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 31/01:  
Vn Index đóng cửa 1111.18 tăng 8.61 điểm tương đương 0.78% với thanh khoản thấp hơn phiên trước. Thị
trường theo quán tính phiên hôm trước đã điều chỉnh ngay tại phiên ATO và duy trì giao dịch ảm đạm trong
suốt phiên sáng. Tuy nhiên, ngay khi thị trường chạm mốc 108x vào đầu phiên chiều, lực cầu đã lập tức
xuất hiện giúp cho thị trường trở lại chinh phục ngưỡng kháng cự 111x.
Ở nhóm cổ phiếu trụ, dòng bank là điểm sáng góp điểm lớn cho chỉ số, điểm đến VCB CTG BID TCB STB
ACB, ngược lại nhóm cổ phiếu thuộc họ vingroup giảm điểm.
Khối ngoại bán ròng 120.23 tỷ chủ yếu bán các mã VNM, ST8, DGC.

31.01.23 / TUESDAY APG DAILY REPORT - NO. 310123

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 31/01/2023
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 31/01/2023

Tham chiếu: 1102.57
Mở cửa: 1100.40

Đóng cửa: 1111.18
Thấp - cao: 1088.25 - 1111.18

Khối lượng giao dịch:748,424,000
Tổng giá trị: 13,600.65 tỷ

Tăng: 258 (13) 
Giảm: 149 (1) 

Đứng giá: 63
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Khối lượng Mua 41,831,648 Giá trị Mua 1249.80 tỷ

Khối lượng Bán -41,954,468 Giá trị Bán -1370.03 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-122,820
GT Mua/Bán

ròng
-120.23 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Dưới góc nhìn kỹ thuật, với việc lực cầu xuất hiện vào cuối phiên đã giúp VN Index đảo chiều tạo nến
rút chân. 2 chỉ báo quan trọng là RSI và MACD tại khung đồ thị ngày cũng đang cho tín hiệu tiêu cực.
Nếu thị trường kiểm tra thành công vùng hỗ trợ 1080 - 1100 thì xác suất tiếp nối nhịp tăng, hướng lên
khu vực 1050 là khá cao và các nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với những mã cổ phiếu thuộc các
nhóm ngành như vật liệu xây dựng, chứng khoán, ngân hàng với tỷ trọng hợp lý từ 15 - 20% tài khoản.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký
vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp
vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
vốn đăng ký cấp mới đạt 1,2 tỷ USD; vốn đăng ký điều chỉnh đạt khoảng 310 triệu USD; giá trị góp vốn, mua cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 170 triệu USD. (Nguồn: cafef.vn)
Cũng  theo báo cáo trên,  tình hình đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện, lượng khách quốc tế đến nước ta tăng
mạnh do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại…Chỉ số sản xuất toàn ngành
công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 9,1%, làm giảm 7 điểm phần trăm trong mức
tăng chung; ngành khai khoáng giảm 4,9%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện
giảm 3,4%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước
thải tăng 3,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. (Nguồn: cafef.vn)
Trong dịp cao điểm Tết từ 6-1 đến hết 29-1-2023, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8
tháng Giêng năm Quý Mão, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và
VASCO) đã phục vụ 2,4 triệu lượt khách, tương ứng thực hiện hơn 14.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và
quốc tế.So sánh cùng kỳ giai đoạn trước dịch là Tết 2020, lượng khách của Vietnam Airlines vượt gần 20%. Tỉ lệ
lấp đầy chuyến bay cao, đặc biệt là các ngày sau Tết từ 28-1, tỷ lệ đạt xấp xỉ 100% trên hầu hết các đường bay,
cao hơn 10% so sánh cùng kỳ 2020.  (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 PV OIL (OIL) lãi quý 4 đạt 285 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lãi năm 2022 đạt 901 tỷ đồng, giảm
3%
Petrolimex (PLX): Quý 4/2022, PLX lãi gần 1.650 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận
cả năm chỉ đạt 2.260 tỷ đồng, giảm 40%
Chủ thương hiệu Heo ăn chay – BAF ghi nhận lãi quý 4 giảm 80% chỉ lãi 16 tỷ đồng, LNTT cả năm đạt
305 tỷ, giảm 19%. Trong khi chủ thương hiệu Heo ăn chuối – HAGL (HAG) lại lãi đến 278 tỷ đồng trong
quý 4, tăng 184%, lợi nhuận cả năm đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 8,3 lần.
HAGL Agrico (HNG): HNG lỗ quý 4 đến 2.756 tỷ đồng, vượt qua HVN trở thành doanh nghiệp báo lỗ lớn
nhất quý 4
DIG chỉ lãi 4 tỷ trong quý 4, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2022 giảm 84% chỉ
còn 197 tỷ đồng.
Đức Long Gia Lai (DLG) báo lỗ 502 tỷ đồng trong quý 4, và lỗ 871 tỷ đồng trong năm 2022.
HDBank (HDB): LNTT HDBank đạt 2.252 tỷ đồng trong quý 4, tăng 13%; lợi nhuận cả năm 2022 tăng
27% vượt mức 10.000 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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