
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 14/03:  
Kết phiên VNIndex đóng cửa 1062.19, tăng 22.06đ tương đương 2.12%. Thanh khoản tích cực đạt hơn 10
nghìn tỷ. Việc Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm các lãi suất điều hành chiều muộn hôm qua đã kích thích
làn sóng tăng giá ồ ạt trong phiên giao dịch sáng nay. VN-Index bật cao 1,61% tương đương gần 17 điểm,
số mã tăng gấp 7,5 lần số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng dữ dội. Tốc độ giao dịch trong
phiên chiều có phần chậm dần khi VN Index tiệm cận lại khu vực kháng cự quanh vùng 1050 – 1060.
 Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch hưng phấn khi họ mua ròng 217.76 tỷ, tập trung mua
các mã HPG, POW, HSG.
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HƯỚNG

VNINDEX 15/03/2023

Tham chiếu: 1040.13
Mở cửa: 1052.06

Đóng cửa: 1062.19
Thấp - cao: 1049.26 - 1062.55

Khối lượng giao dịch:622,856,000
Tổng giá trị:10,675.86 tỷ

Tăng: 380 (19) 
Giảm: 43 (2) 
Đứng giá: 43
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Khối lượng Mua 47,135,636 Giá trị Mua 1172.04 tỷ

Khối lượng Bán -30,685,280 Giá trị Bán -954.28 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

16,450,356
GT Mua/Bán

ròng
217.76 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index tạo nến xanh tăng điểm tích cực bứt phá mạnh mẽ lên trên vùng
MA20, tiếp cận khu vực 1060. Các chỉ báo RSI và MACD cũng đồng loạt hướng lên trên tích
cực đã xóa tan hoàn toàn những sự bi quan của phiên hôm qua. Thị trường được củng cố và phục
hồi lên vùng 1070 - 1080.  Nhà đầu tư vẫn cần duy trì tâm lý thận trọng và chỉ giải ngân mua cổ
phiếu ở những nhịp điều chỉnh cũng như hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng mạnh
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TIÊU ĐIỂM TIN

Chiều 14/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông cáo điều chỉnh giảm 1 điểm % một số loại lãi suất
điều hành và giảm 0,5 điểm % lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng
nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN. Ngân hàng
Nhà nước nhấn mạnh, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất
của thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng TCTD giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp
và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Nguồn: cafef.com.vn)
CPI Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ, khớp với dự báo. Lạm phát Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 2/2023, nhưng khớp
với dự báo của các chuyên gia. Điều này có thể thúc Fed tăng lãi suất vào tuần tới, bất chấp những rắc rối gần
đây trong ngành ngân hàng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ,
Bộ Lao động Mỹ công bố trong ngày 14/03. Hai con số này đều khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tham
gia cuộc thăm dò của Dow Jones. (Nguồn: vcbs.com.vn)
Chính sách tăng lãi suất của Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm ghìm lạm phát đang bị đe dọa sau vụ sụp đổ của
Silicon Valley Bank. Một tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khiến thị trường
ngạc nhiên khi nói rằng Fed có thể cần tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn so với mức 25 điểm cơ bản (0,25%) hồi
tháng 2, để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank
bị đóng cửa. Bộ Tài chính Mỹ và Fed phải tung ra một chương trình cho vay khẩn cấp quy mô lớn để hỗ trợ hệ
thống ngân hàng, khi nhiều nhà băng đối mặt với nguy cơ bị rút tiền. Tình trạng hỗn loạn trên thị trường cho thấy
nhà đầu tư ngày càng lo ngại bất ổn tài chính có thể đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái. (Nguồn: vcbs.com.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố thông tin đăng ký mua vào hơn 3 triệu cổ
phiếu CTCP Ắc quy Tia Sáng - Tibaco (mã chứng khoán: TSB). Sau giao dịch, Tập đoàn sẽ nâng sở hữu tại
TSB từ 0% lên 45,9% vốn điều lệ. Lượng cổ phần này được Đức Giang mua từ bà Bùi Thị Hà Thu, vợ ông
Đào Hữu Duy Anh thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DGC. Ông Duy Anh cũng là con trai của của
ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang.
Ngày 24/3 tới đây, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2)sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng
cổ tức lần 1/2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Với hơn 287,8 triệu cổ phiếu đang
lưu hành, NT2 sẽ chi khoảng 288 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán vào ngày 31/3. Nguồn
thực hiện chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.
Ngày 6/3, Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã được Uỷ ban Giám sát Tài chính Đài Loan phê duyệt yêu cầu
huy động vốn bổ sung số lượng chứng chỉ quỹ huy động thêm của Fubon FTSE Vietnam ETF trong đợt này
là 333.333.333, tương đương số tiền là 5 tỷ tân Đài tệ (khoảng 163 triệu USD), tương đương hơn 3.800 tỷ
đồng. Quỹ này dự kiến sẽ mua mới 6,4 triệu cổ phiếu SHB; 19,9 triệu cổ phiếu HPG; 8 triệu cổ phiếu SSI;
7,8 triệu cổ phiếu VHM; 7,3 triệu cổ phiếu VIC; 6,6 triệu cổ phiếu VRE; 5,1 triệu cổ phiếu VNM; 4,4 triệu
cổ phiếu NVL; 4 triệu cổ phiếu VND; 4,2 triệu cổ phiếu MSN..



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
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