
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 20/03:  
Vn Index đóng cửa đạt 1086.69 điểm, tăng 27.38 điểm tương ứng 2.58%. Với thanh khoản tăng mạnh
thì phiên hôm nay đủ điều kiện của 1 phiên bùng nổ theo đà. Phiên hôm nay là 1 phiên tăng mạnh từ
đầu phiên với khởi nguồn là dòng tiền từ ngành Bất động sản bởi thông tin hỗ trợ tín dụng Bất động sản
nhà ở xã hội, từ đó dòng tiền lan tỏa đều khắp các nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, thép, ĐTC,
lương thực- thực phẩm,...Đà tăng duy trì đến cuối phiên và hầu như không có điều chỉnh nào đáng kể
trong phiên.
Trái với hoạt động tích cực của thị trường, khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 98.28 tỷ, chủ yếu bán
các mã VHM, DCM
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HƯỚNG

VNINDEX 20/02/2023
Tham chiếu: 1059.31

Mở cửa: 1059.74
Đóng cửa: 1089.29

Thấp - cao: 1059.56 - 1088.01
Khối lượng giao dịch: 682,286,976

Tổng giá trị: 11,704.88 tỷ
 

Tăng:  383 (43) 
Giảm:  42 (2) 
Đứng giá: 52
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Khối lượng Mua 51,356,568 Gía trị Mua 1125.32 tỷ

Khối lượng Bán -46,704,240 Gía trị Bán -1213.61 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

4,652,328
GT Mua/Bán

ròng
-88.28 tỷ

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index tiếp tục kết phiên tạo nến Marubozu xanh vượt ngưỡng
MA20 củng cố cho đà tăng giá trong đợt phục hồi này. Các chỉ báo RSI và MACD đồng
loạt hướng lên củng cố cho đợt tăng giá lần này. Trong các phiên sắp tới có thể diễn ra rung
lắc do hoạt động chốt lời từ những phiên bắt đáy thành công nhưng xác suất giảm điểm là
rất thấp. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu tránh mua đuổi đặc biệt ở vùng kháng cự
mạnh 1080 - 1100.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà bán lẻ lớn nhất Thái Lan Central Retail Corporation (CRC) đã
công bố khoản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với tổng trị giá 50 tỷ baht (1,45 tỷ USD) trong giai đoạn 2023
- 2027 để tăng tốc hiện diện tại thị trường này. CRC đã đầu tư hơn 10 tỷ baht (290 triệu USD) để mở rộng
hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2022. Central Retail Việt Nam có hơn 340
cửa hàng với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu mét vuông trên 40 tỉnh thành. (Nguồn: cafef.vn)
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, về mặt kỹ thuật, tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam vào khoảng
599 GW. Việt Nam có tiềm năng điện gió lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lớn gấp 200 lần công suất của
Nhà máy Thủy điện Sơn La, cũng là nước duy nhất trong ASEAN có nguồn năng lượng gió ngoài khơi quy
mô lớn. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, về mặt kỹ thuật, tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam
vào khoảng 599 GW. Gió ngoài khơi tạo ra nguồn năng lượng điện cao hơn hẳn so với điện gió trên đất liền.
Thêm vào đó, có thể lắp đặt các trang trại gió ngoài khơi trên vùng biển rộng lớn mà ít hoặc không ảnh
hưởng đến các khu dân cư. Chính vì vậy, việc phát triển điện gió và điện gió ngoài khơi đang được Nhà
nước đặc biệt quan tâm. (Nguồn: cafef.vn)
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn
nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,15 tỷ USD. Trong đó, 5 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu
nhiều nhất bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,03 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ,
phụ tùng khác (1,24 tỷ USD); hàng dệt may (991 triệu USD); giày dép các loại (439 triệu USD); điện thoại
các loại và linh kiện (657 triệu USD). (Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) thông báo chốt danh sách thực hiện
tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2023
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) thông báo chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức 
 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
Theo Bản tin mới nhất của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), tháng 1/2023, với sản lượng sản xuất trên
326.400 tấn và sản lượng bán hàng trên 304.200 tấn, Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) đã nâng thị phần thép
xây dựng từ khoảng 35% cuối năm 2022 lên 36,05%, dẫn đầu các doanh nghiệp thép trong nước. Thị phần
của Hòa Phát lớn gấp hơn 2 lần doanh nghiệp đứng vị trí số 2 là Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel -
Mã: TVN). Trong tháng 1, VNSteel sản xuất gần 127.400 tấn và tiêu thụ hơn 130.200 tấn thép xây dựng,
chiếm 15,43% toàn ngành. Các doanh nghiệp xếp sau lần lượt là Formosa Hà Tĩnh, Posco Yamato Vina và
Ống thép Việt Đức.



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
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