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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 530 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 95 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Mỹ công bố báo cáo việc làm đáng kinh ngạc, tỷ lệ thất nghiệp xuống đáy 53 năm

● IMF dự báo Trung Quốc sẽ đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu 2023

● Trung Quốc đại lục mở cửa hoàn toàn với Hồng Kông, Macau

● Chỉ số chứng khoán Anh lên cao nhất mọi thời đại

● Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

● Sự sụp đổ của đế chế Adani làm lung lay niềm tin vào chứng khoán Ấn Độ

TRONG NƯỚC

● Ngân hàng Nhà nước sẽ họp khẩn về tín dụng bất động sản

● Được Bộ Công Thương đề nghị điều hành giá xăng, Bộ Tài Chính “từ chối”

● Sản xuất công nghiệp TPHCM giảm hơn 21% trong tháng Tết

● Lãi suất huy động lại tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm

TIN DOANH NGHIỆP

● Đại hội cổ đông bất thường của FLC không đủ điều

kiện tiến hành

● FPT Software sắp xây trung tâm trí tuệ nhân tạo quy

mô 2.000 tỷ đồng tại Bình Định

● VinFast hoãn giao xe điện cho khách Mỹ đến cuối

tháng 2 để cập nhật phần mềm

● Tập đoàn Hòa Bình, Apax Holdings, FLC, Vĩnh

Hoàn... bị HoSE nhắc nhở vì chưa công bố báo cáo

tài chính quý 4

● Vicostone (VCS) bị UBCKNN từ chối hồ sơ mua lại

cổ phiếu quỹ

● TPB dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

● EIB chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%,

ngày giao dịch không hưởng quyền 17/2

● Sabeco (SAB) đạt lợi nhuận kỷ lục, gần 5.500 tỷ

đồng



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch ngày 3/2/2023

Thị trường giảm nhẹ 0.04% với thanh khoản hầu 

như không thay đổi, dòng tiền ghi nhận phục hồi ở 

ngân hàng và bất động sản.

Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng

- Nến duy trì trên MA20: Trung tính

- MACD tạo tín hiệu đảo chiều âm: Xấu

- Dải Bollinger Bands co lại: Trung tính

Giai đoạn hiện tại thị trường đang ở trạng thái 

sideway với MA20 (~1070) làm mốc hỗ trợ ngắn. Để 

thị trường quay trở lại vận động tích cực thì dòng 

tiền phải cho thấy tín hiệu phục hồi lan tỏa ở các 

ngành. Trong kịch bản xấu, việc vi phạm MA20 có 

thể sẽ kích hoạt lực bán lớn.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

