
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 22/02:  
VnIndex đóng cửa 1054.28 điểm, giảm 27.95 điểm tương ứng 2.58% với thanh khoản nhỉnh hơn so với
phiên giao dịch trước. Với những tin tức xấu từ việc chỉ số Dow Jones phiên hôm qua giảm điểm cùng với
tin tức xin khất nợ trái phiếu của một số doanh nghiệp bất động sản, VN Index đã giảm điểm ngay từ đầu
phiên. Sau 2 giờ giao dịch, VN Index chứng kiến 350 mã giảm điểm, nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực
đến thị trường là nhóm ngành bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, lực cầu chủ yếu tìm đến
nhóm dầu khí với nhiều mã tăng điểm tốt như PVC, PVD, PVS. Tới phiên chiều, tưởng chừng như đã có lúc
thị trường phục hồi rút chân nến về vùng 1070 nhưng lực bán ồ ạt khiến cho thị trường tiếp tục giảm mạnh.
Khối ngoại đồng thuận với dòng tiền khối nội khi họ bán ròng 364 tỷ Lực bán tập trung ở các mã DXG,
SSI, HPG.
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HƯỚNG

VNINDEX 22/02/2023

Tham chiếu: 1082.23
Mở cửa: 1073.62

Đóng cửa: 1058.29
Thấp - cao:1054.28 - 1073.93

Khối lượng giao dịch:814,013,568
Tổng giá trị:12,736.63 tỷ

Tăng: 60 (9) 
Giảm: 364 (9) 

Đứng giá: 47
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Khối lượng Mua 37,559,944 Giá trị Mua 943.29 tỷ

Khối lượng Bán -50,046,228 Giá trị Bán -1307.44 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-12,486,284
GT Mua/Bán

ròng
-364.15 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index tiếp tục giảm điểm về dưới đường MA20 và tạo gap giảm so với
phiên hôm trước. Bên cạnh đó, tất cả các chỉ báo đều đang cho tín hiệu tiêu cực, trong đó RSI và
MACD đã tạo đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh thứ nhất. Nếu tình hình không được cải thiện, VN Index
hoàn toàn có thể giảm về quanh khu vực 1000 – 1020, đây cũng là kháng cự gần nhất của thị
trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư chủ động đưa ra quyết định nâng cao tỉ trọng tiền mặt kịp
thời, bán giảm những mã cổ phiếu đã suy yếu và có dấu hiệu tạo đỉnh để có thể quản trị rủi ro tối
đa trong ngắn hạn.



3

APG DAILY REPORT - NO. 22022322.02.2023 / WEDNESDAY

TIÊU ĐIỂM TIN

Tại Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh,
bền vững của Chính phủ, các giải pháp quan trọng được đưa ra với mục đích tháo gỡ khó khăn về thể chế, nguồn
vốn và nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy nhà ở xã hội. Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân
hàng nhà nước Việt Nam rà soát việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp phù
hợp, hiệu quả góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu
quả, bền vững theo tinh thần Công điện số 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn:
Cafef.vn)
Theo dữ liệu từ tradingeconomics.com, giá thép thanh vằn tại thị trường Trung Quốc tiếp tục đà tăng lên trên
4.200 CNY/tấn, cao hơn 22% so với đáy hồi cuối tháng 10/2022. Giá HRC còn tăng mạnh hơn với 41% kể từ đáy
hồi trung tuần tháng 12, lên trên 930 USD/tấn, là mức giá cao nhất của cả 2 mặt hàng này trong gần 8 tháng kể từ
đầu tháng 7 năm ngoái. Yếu tố thúc đẩy đà tăng của mặt hàng này đến từ nhu cầu mạnh mẽ của nước tiêu thụ
thép hàng đầu là Trung Quốc. (Nguồn: Cafef.vn)
Cập nhật tình hình thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2),
Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, tính đến nay, trong tổng số 25 gói thầu xây lắp,
14 gói thầu đã khởi công ngày 1/1/2023. Còn lại 11 gói thầu đã ký hợp đồng, đang thực hiện chuẩn bị và bắt đầu
triển khai triển khai thi công. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Mã chứng khoán: IDV) chốt danh sách cổ đông thực hiện
trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20
cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
CTCP Tập đoàn Hoà Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 30/3/2023. Theo đó, HĐQT
dự kiến trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với kế hoạch doanh thu dự kiến đạt
150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng,
giảm 5% so với thực hiện năm 2022 là hơn 8.400 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - mã DGW) mới công bố bản tin nhà đầu tư quý 4/2022 cho biết
trong tháng 12/2022 đã bắt đầu gia nhập ngành đồ uống với các sản phẩm bia nhập khẩu từ tập đoàn
ABInBev như Budweiser, Corona, Beck, … và hoàn tất việc nâng sở hữu lên 60% công ty Achison, một
công ty chuyên phân phối các sản phẩm bảo hộ lao động và thiết bị công nghiệp như: đồng phục bảo hộ,
thiết bị phòng sạch, đá mài, đá cắt, máy đánh bóng, …



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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