
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 21/02:  
VN Index đóng cửa 1082 điểm, giảm 4.46 điểm tương ứng 0.41% với thanh khoản nhỉnh hơn so với phiên
giao dịch trước. Sau phiên tăng mạnh, VN Index tiếp tục tăng ngay đầu phiên nhưn cũng rất nhanh chóng
hạ nhiệt khi chỉ số tiệm cận ngưỡng cản 1100. Những nỗ lực phục hồi đã không thành công trong phiên
chiều, VN-Index đã có lúc vượt tham chiếu trong vài chục phút rồi lại giảm điểm. Áp lực bán tiếp tục duy
trì ở vùng giá thấp khiến độ rộng thị trường hẹp. Riêng trong rổ VN30, có tới 22 mã đóng cửa thấp hơn giá
chốt phiên sáng, chỉ 7 mã lên cao hơn. Thêm nữa, nhóm cổ phiếu dẫn dắt và tạo cảm hứng là bất động sản,
chứng khoán, ngân hàng đều đồng loạt điều chỉnh khiến cho VN-Index đóng cửa với giá thấp nhất phiên.
Khối ngoại  tiếp tục bán ròng 72.15 tỷ Lực bán tập trung ở các mã DXG, DPM.
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HƯỚNG

VNINDEX 21/02/2023

Tham chiếu: 1086.69
Mở cửa: 1089.74

Đóng cửa: 1058.29
Thấp - cao:1081.80 - 1095.10

Khối lượng giao dịch:720,349,504
Tổng giá trị:11,858.61 tỷ

Tăng: 182 (13) 
Giảm: 234 (2) 

Đứng giá: 67
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Khối lượng Mua 48,159,284 Giá trị Mua 1134.28 tỷ

Khối lượng Bán -52,229,012 Giá trị Bán -1206.43 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-4,069,728
GT Mua/Bán

ròng
-72.15 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, sau phiên tăng điểm mạnh thị trường đã có phiên điều chỉnh khi gặp
ngưỡng kháng cự 1100 nhưng vẫn giữ trên mốc MA20. Thị trường đã quay lại vùng 1080 để
kiểm tra lại lực cung. Với diễn biến như hiện tại, thị trường cần một lực cầu lớn cũng như thông
tin hỗ trợ đủ tốt để có thể vượt qua ngưỡng cản 1100 để có thể tăng tới đỉnh ngắn hạn là 1120.
Đây là giai đoạn tương đối nhạy cảm, Nhà đầu tư cần bám sát theo diễn biến thị trường, đối với
những cổ phiếu đã có lãi cần hiện thực hóa lợi nhuận đồng thời nếu lực bán mạnh xuất hiện thì
cần xử lý luôn những cổ phiếu cho kết quả không tốt.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu
khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các
Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Với khối lượng vốn đầu tư công lớn hơn hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít
nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng (tương đương 675.450 tỷ đồng) vốn đầu tư công năm 2023. (Nguồn:
Cafef.vn)
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ không hề có dấu hiệu suy thoái, các nhà đầu tư lo ngại rằng đây sẽ là một tin xấu
cho thị trường. Vài tháng qua, Phố Wall vẫn kỳ vọng rằng Fed có thể thực hiện một cuộc “hạ cánh mềm” hoặc
kịch bản về việc nền kinh tế tránh được một cuộc suy thoái sâu sắc. Những dấu hiệu về khả năng hồi phục của
nền kinh tế và lạm phát đang dần hạ nhiệt đã giúp trái phiếu và tài sản rủi ro như cổ phiếu tăng giá mạnh vào đầu
năm nay. (Nguồn: Cafef.vn)
Nội dung Sách Trắng EuroCham 2022-2023 trích dẫn kết quả của khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI):
1/4 các công ty nước ngoài (châu Âu) đã chuyển hoạt động của doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam,
trong đó có 2% đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của họ vào trong nước. Hơn nữa, 42% công ty nước ngoài
sẵn sàng chuyển ít nhất một lượng vốn FDI nhỏ vào Việt Nam vào cuối năm 2022. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (Mã chứng khoán: S4A) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ
tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (Mã chứng khoán: DNC) chốt danh sách cổ đông thực
hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm
thanh toán lãi, gốc hai lô trái phiếu NVLH2224005 và NVLH2123009 với tổng số tiền gần 1.080 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm công bố thông tin, Novaland chưa thanh toán lãi 26,5 tỷ đồng đối với lô
NVLH2224005; chưa thanh toán lãi hơn 53 tỷ đồng và gốc 1.000 tỷ đồng đối với lô NVLH2123009.
Novaland cho biết việc chậm trễ này do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán.



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.
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