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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 433 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 322 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● BoJ mua vào lượng trái phiếu lớn kỷ lục để kiềm chế đà tăng lãi suất

● “Cơn khát năng lượng” làm náo loạn thế giới, đại gia dầu mỏ Shell thu lợi nhuận lớn

nhất trong 116 năm lịch sử

● Hãng vận chuyển hàng đầu thế giới Fedex sa thải hơn 10% nhân viên

● Doanh số nhà ở Trung Quốc tiếp tục giảm bất chấp nỗ lực giải cứu của chính phủ

● Ngành bán lẻ Mỹ có nguy cơ thoái trào

TRONG NƯỚC

● VASEP: Xuất khẩu thủy sản lao dốc 31% trong tháng 1/2023, dự báo chưa thể phục

hồi ngay

● Sau 5 năm khởi công, siêu dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn sẽ đi vào hoạt động

giữa năm 2023

● Thêm 23 doanh nghiệp được Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu thủy sản

● Bình Dương, Đồng Nai thiếu hàng ngàn lao động

● Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm hơn 42% trong tháng đầu năm

● EVN: Nếu không tăng giá điện, năm 2023 dự kiến lỗ gần 65.000 tỷ đồng, hết tháng 

5 sẽ không còn tiền trong tài khoản.

TIN DOANH NGHIỆP

● HAH: Quý 4 sụt giảm, Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn

báo lãi kỷ lục trong năm 2022

● HVN: HoSE tiếp tục lưu ý khả năng hủy niêm yết cổ

phiếu của Vietnam Airlines

● BCC: Xi măng Bỉm Sơn lỗ nặng trong quý IV/2022 (

● LPB: Lãnh đạo LienVietPostBank cùng người thân

liên tiếp đăng ký bán cổ phiếu LPB

● VNZ: lỗ sau thuế hơn 1,300 tỷ năm 2022, đầu tư 

thêm 400 tỷ cho ZaloPay trong quý 4

● PTI: Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ

351 tỷ đồng cả năm 2022

● VJC: Vietjet đạt doanh thu hơn 39 ngàn tỷ trong năm

2022

● IDC: Ghi nhận doanh thu từ KCN Phú Mỹ 2 và Phú

Mỹ 2 mở rộng, IDC lãi kỷ lục trong năm 2022



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 2023



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch ngày 2/2/2023

Thị trường tăng 0.15% với thanh khoản giảm gần

38%, dòng tiền ghi nhận phục hồi ở một số ngành

trụ như ngân hàng, chứng khoán.

Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng

- Nến vi phạm MA10: Trung tính

- MACD cho thấy lực cầu suy giảm: Trung tính

- Nến đi vào trong dải trên Bollinger Bands: Trung

tính

Phiên giao dịch mặc dù cho thấy sự hồi phục nhưng

dòng tiền không thực sự quấ tốt. Hiện tại mốc 1065

(~MA20) sẽ đóng vai trò làm hỗ trợ dưới của

Vnindex, kỳ vọng lực cầu sẽ trở lại và tích lũy tại

ngưỡng này.
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