
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 13/03:  
Kết phiên VNIndex đóng cửa 1052.8, giảm 0.2 điểm tương ứng với 0,02%. Thanh khoản tăng nhẹ so với
mức trung bình, đạt 11 nghìn tỷ. Trước tin tức xấu từ việc sụp đổ của của ngân hàng SVB, thị trường đã có
diễn biến khá tích cực khi chỉ giảm điểm nhẹ với thanh khoản tốt. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở
cửa phiên giao dịch đầu tuần lùi về dưới mốc tham chiếu trước tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Lực cầu
gia tăng vào cuối phiên sáng giúp chỉ số đảo chiều thành công. Song, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu cùng
trạng thái giằng co giữa bên mua và bán khiến VN-Index đóng cửa giảm nhẹ.
 Trái với diễn biến giằng co của chỉ số chính, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục trở thành điểm sáng khi
mua ròng 856 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mua HPG, SSI, VHM, POW
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HƯỚNG

VNINDEX 13/03/2023

Tham chiếu: 1053.00
Mở cửa: 1046.95

Đóng cửa: 1052.80
Thấp - cao: 1045.46 - 1055.58

Khối lượng giao dịch:625,071,616
Tổng giá trị:11,225.83 tỷ

Tăng: 114 (4) 
Giảm: 288 (6) 

Đứng giá: 61
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Khối lượng Mua 68,008,712 Giá trị Mua 1740.97 tỷ

Khối lượng Bán -34,178,132 Giá trị Bán - 899.50 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

33,830,580
GT Mua/Bán

ròng
841.47 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG

2

APG DAILY REPORT - NO. 13032313.03.23 / MONDAY

HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index đóng phiên vẫn duy trì được sự cân bằng khi tiếp tục bám sát
phía trên đường trung bình động MA20. Chỉ số đã có 3 phiên đi ngang theo hướng sideway
down, kháng cự 1060 chưa vượt qua. Một tín hiệu đáng e ngại là VNIndex không hồi phục tương
xứng trước lực đỡ mạnh mẽ đến từ khối ngoại, cần cẩn trọng đánh giá để tránh một nhịp điều
chỉnh mạnh sắp tới. Nhà đầu tư nên ưu tiên hiện tại nắm giữ tỷ trọng thấp cổ phiếu, tâm thế thiên
phòng thủ hơn là tìm kiếm cơ hội.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Ngày 12-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa
phương, doanh nghiệp liên quan phương án dự kiến đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định -
Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Cần thiết làm 2 tuyến cao tốc. Bộ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có
chiều dài dự kiến khoảng 88 km. Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài gần 129 km, thuộc dự án
cao tốc Bắc Nam phía Tây. (Nguồn: cafef.com.vn)
Sáng 10/3 (theo giờ Mỹ), Silicon Valley Bank (SVB) đã dừng hoạt động. Sự kiện SVB đã đánh dấu vụ phá sản
lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ, kể từ năm 2008. Nhìn nhận về tác động của sự kiện này,
giới phân tích đưa ra quan điểm không quá bi quan khi cho rằng với quy mô nhỏ như Silicon Valley Bank (SVB)
không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường tài chính. Mặc dù thị trường chưa biết được liệu sự thất bại của SVB
có gây ra rủi ro lan rộng đối với hệ thống tài chính hay không, nhưng những thông tin này khiến nhà đầu tư khá
hoang mang. Vậy thị trường chứng khoán sẽ phản ứng như thế nào trước thông tin trên? (Nguồn: cafef.vn)
Sáng 13/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 3/2023 với
chủ đề "Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng". Tại lễ công bố báo cáo, các chuyên gia từ Ngân hàng Thế
giới đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang đối mặt với khá nhiều thách thức do những diễn biến
của kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng chậm và nhu cầu giảm, lạm phát tăng cao, các điều kiện
tài chính và tiền tệ bị thắt chặt cũng như mức độ phức tạp về địa chính trị gia tăng.(Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Theo kết quả kinh doanh vừa mới cập nhật, tháng 2/2023, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đạt doanh thu xuất
khẩu 758 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tăng 66% so với tháng 1/2023. Xét về cơ
cấu, doanh thu cá tra đạt 417 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Dù giảm mạnh song đây vẫn là mảng đóng
góp chính vào doanh thu của công ty. Doanh thu các sản phẩm hỗn hợp khác và bánh phồng tôm lần lượt
giảm 24% và 19%. Bù lại, các sản phẩm phụ, chăm sóc sức khỏe tăng 46% và 96% so với cùng kỳ.
Sau một thời gian dài chờ đợi, phương án tái cấu trúc Novaland đã bước đầu được công bố và xin ý kiến cổ
đông thông qua. Điểm nhấn của việc tái cấu trúc này là việc Novaland sẽ tiến hành chào bán 1,95 tỷ cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 huy động 19.501 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu huy
động 9.750 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công, Novaland sẽ huy động được tối thiểu 29.250 tỷ đồng, qua đó
giải quyết được tình trạng thiếu hụt dòng tiền hiện nay. Theo phương án phát hành, số tiền huy động được
sẽ dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản thuế, chi phí cũng như triển khai các dự án. Ngoài ra
Novaland còn dự định phát hành ESOP với tỷ lệ tối đa 1,5% lượng cổ phiếu ở thời điểm phát hành.
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu VDS
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Theo đó, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện bị cảnh báo từ
16/3/2023. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính
hợp nhất kiểm toán là số âm (-50,63 tỷ đồng), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.
Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán mới được VDSC công bố có số liệu không có nhiều điểm khác biệt
so với Báo cáo tài chính quý IV/2022 do công ty công bố trước đó.



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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