
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 14/03:  
Kết phiên VNIndex đóng cửa 1040.13, giảm -12 điểm tương ứng với 1,2%. Thanh khoản xấp xỉ mức trung
bình, đạt 10,4 nghìn tỷ. VN Index chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa phiên sáng với hơn 300 mã giảm
điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu thép và dầu khí chịu tác động lớn nhất với mức giảm gần 3%. Thêm vào
đó, việc hơn 25 mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 giảm điểm cũng đã tác động tiêu cực đến chỉ số và
khiến VN Index nhanh chóng mất điểm, lùi về dưới vùng 1040. Tới phiên chiều, một số cổ phiếu trụ giữ sắc
xanh như SAB, VJC, HVN... để chỉ số không bị giảm quá mạnh.
 Khối ngoại tiếp tục mua ròng trước diễn biến xấu trên thị trường quốc tế khi họ mua ròng 385.37 tỷ, tập
trung mua các mã VHM, SSI, HSG.
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HƯỚNG

VNINDEX 14/03/2023

Tham chiếu: 1052.80
Mở cửa: 1049.30

Đóng cửa: 1052.80
Thấp - cao: 1034.72 - 1051.56

Khối lượng giao dịch:621,186,240
Tổng giá trị:10,447.37 tỷ

Tăng: 56 (3) 
Giảm: 365 (6) 

Đứng giá: 61
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Khối lượng Mua 51,696,444 Giá trị Mua 1324.45 tỷ

Khối lượng Bán -37,750,560 Giá trị Bán -939.08 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

13,945,884
GT Mua/Bán

ròng
385.37 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên tạo nến đỏ giảm điểm tiêu cực, thủng mốc MA20. Với
diễn biến hiện tại, việc VN Index giảm về vùng hỗ trợ quanh khu vực 1000 – 1020 là hoàn toàn
có thể xảy ra trong các phiên tới. Nhà đầu tư chủ động nâng cao tỷ trọng tiền mặt để quản trị tối
đa rủi ro trong ngắn hạn, đồng thời kiên nhẫn đợi chờ những tín hiệu tạo điểm cân bằng rõ ràng
hơn thay vì giải ngân bắt đáy sớm
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TIÊU ĐIỂM TIN

Ngày 14/3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong quý I/2023 các khu công
nghiệp trên địa bàn thu hút được 4 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư quy đổi hơn 35,44 triệu USD, tổng số
đất sử dụng gần 11 ha. Trong đó, có 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì 1 dự án đầu tư trong
nước. Ngoài ra, trong quý I/2023, có 12 dự án trong các khu công nghiệp tăng thêm vốn, với 6.651 tỷ đồng (3 dự
án trong nước) và hơn 66 triệu USD (9 dự án FDI). Tính đến ngày 14/3, tại các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu có 553 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng diện đất cho thuê là 3.389 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 55,82%. (Nguồn:
cafef.com.vn)
Trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng sáng 14/3, theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, khoản chi phí kinh doanh
xăng dầu định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước gồm: Chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ
thực tế đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý, đại lý
xăng dầu để tính giá cơ sở theo mức tối đa. Cụ thể trong giá cơ sở từ khi ban hành Thông tư 104 đều có liệt kê
tính gồm: Chi phí kinh doanh định mức là 1050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. (Nguồn: cafef.vn)
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương , 2 tháng đầu năm tỉnh này có 7 dự án mới được cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 19,7 triệu USD, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2022. 4 dự án điều
chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 4,23 triệu USD; 13 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với
tổng giá trị góp vốn là 326 triệu USD, bằng 423% so với cùng kỳ năm 2022. (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã chứng khoán: CTR ) vừa công bố kết quả kinh
doanh hai tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 1.562 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, lần
lượt tăng 18% và 20% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, CTR đã hoàn thành 15% mục tiêu doanh thu
và lợi nhuận năm nay. Tính riêng trong tháng 2/2023, doanh thu công ty đạt 804 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6% và 7% so với tháng 1 trước đó.
Trong thông báo mới cập nhật, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu TNS
của CTCP Thép tấm lá Thống Nhất vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/03/2023. Như vậy, cổ phiếu TNS
sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Lý do đưa ra là bởi tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến
đối với BCTC năm 2022 của Công ty. Theo đó, TNS công bố BCTC tự lập năm 2022, ghi nhận doanh thu
thuần cả năm đạt 624 tỷ đồng, giảm 60% và lãi sau thuế chỉ 368 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ.
Trong thông báo mới nhất , Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) đã công bố kế
hoạch kinh doanh năm 2023 tạm thời. Cụ thể, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 95.545 tỷ đồng, giảm 43% so
với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế thậm chí lên kế hoạch giảm tới 89% so với cùng kỳ xuống còn
1.628 tỷ đồng. BSR đặt kế hoạch dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng, và tỷ giá quy đổi
USD/VND là 23.500 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.
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