
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 23/02:  
Vnindex đóng cửa 1053.66 điểm, giảm 0.62 điểm tương ứng 0.06% với thanh khoản sụt giảm khoảng 10%
so với phiên hôm trước. Hôm nay là một phiên giao dịch đầy cảm xúc của VN-Index, tâm lý bi quan được
thể hiện rõ ràng khi thanh khoản thị trường chỉ đạt xấp xỉ hơn 2 nghìn tỷ sau 1 giờ giao dịch. Có thể nói phe
bán đã hoàn toàn chiếm thế chủ động với hơn 330 mã giảm điểm và chỉ có số ít các mã giữ được sắc xanh
có thể kể đến như HVN, GVR, PLX. Áp lực tiếp tục đè nặng lên thị trường trong phiên chiều khi có đến
hơn 380 mã giảm điểm khiến VN Index nhanh chóng lui về sát khu vực 1030. Tuy nhiên, tại mốc giao dịch
này thì lực cầu bất ngờ xuất hiện về cuối phiên đã giúp VN Index thu hẹp đà giảm đáng kể, quay lại tiệm
cận 1050.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 678.56 tỷ, tập trung bán các mã FUEVFVND, VHM, VRE
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HƯỚNG

VNINDEX 23/02/2023

Tham chiếu: 1054.28
Mở cửa: 1053.95

Đóng cửa: 1053.66
Thấp - cao:1030.58 - 1054.48

Khối lượng giao dịch:720,747,264
Tổng giá trị:12,081.41 tỷ

Tăng: 137 (7) 
Giảm: 258 (6) 

Đứng giá: 74
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Khối lượng Mua 50,501,000 Giá trị Mua 1852.69  tỷ

Khối lượng Bán -87,820,096 Giá trị Bán -2531.25 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-37,319,096
GT Mua/Bán

ròng
-678.56 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên tạo nến hammer sau khi chạm vùng điểm hỗ trợ
quanh khu vực đáy cũ 1030 giúp cho thị trường đóng nến vẫn nằm trên mốc MA100 và chạm
mốc MA50, cũng là nơi giao cắt với đường Tenkansen của mây ichimoku. Lượng cung hàng
quanh khu vực 1050 – 1070 vẫn đang khá lớn nên xác suất cao VN Index vẫn sẽ giao dịch, dao
động quanh 1030 -1070 trong ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn nên kiên nhẫn đợi, quan sát diễn biến 1
– 2 phiên tới, chờ tín hiệu ổn định rõ ràng hơn của thị trường. Đỗi với những nhà đầu tư ngắn
hạn, nhóm ngành dầu khí, thép có thể được cân nhắc để trading.



3

APG DAILY REPORT - NO. 23022323.02.2023 / THURSDAY

TIÊU ĐIỂM TIN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định số 1072 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần
2.1: xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai
4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo quyết định, tổng mức đầu tư dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là
4.525 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ
thống đường đô thị, đường song hành qua địa phận TP Hà Nội với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2 km. Tuyến
có điểm đầu tại Km0+000 (tương ứng Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), thuộc địa phận xã Tân
Dân, huyện Sóc Sơn; điểm cuối tại Km58+200 ranh giới TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, thuộc địa phận huyện
Thường Tín. (Nguồn: Cafef.vn)
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa có cuộc làm việc với ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hải
Nam (Trung Quốc) và ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu
Minh, tỉnh Hải Nam đánh giá rất cao quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, vì vậy mong muốn đẩy
mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên, nhất là lĩnh vực GTVT. Ông Thẩm Hiểu Minh cũng khẳng
định muốn phát triển hợp tác về kinh tế thì trước tiên phải thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực GTVT. Giao thông có
thông suốt, thuận tiện mới tạo điều kiện để tiến hành các hợp tác về kinh tế - xã hội. (Nguồn: Cafef.vn)
Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã có buổi làm việc với nhà đầu tư Đài Loan (Công ty TNHH
NeoSCM) về việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phanh đĩa ô tô. Tại buổi làm việc, ông Chung Wang, Giám
đốc Tài chính Công ty TNHH NeoSCM bày tỏ mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu triển khai xây dựng nhà
máy sản xuất phanh đĩa ô tô với quy mô 8 ha tại khu công nghiệp An Phát 1 (huyện Nam Sách). Dự kiến dự án
có tổng mức đầu tư từ 45-55 triệu USD, công suất khoảng 4 triệu sản phẩm/năm để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ
nội địa. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Ngày 23/02 – FPT Software (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT) công bố thương vụ mua lại toàn bộ
mảng Dịch vụ Công nghệ (IT Services)- một trong những mảng kinh doanh chiến lược của Intertec
International - Mỹ (Intertec). Thương vụ này là một phần trong chiến lược mở rộng các trung tâm dịch vụ
công nghệ toàn cầu của FPT Software, hướng đến mục tiêu công ty công nghệ tỷ đô toàn cầu vào năm
2023.
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng là công ty con của Tổng công ty Phát triển đô thị
Kinh Bắc (mã: KBC), người đại diện pháp luật là ông Đặng Thành Tâm đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về
việc nghiên cứu Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 trên
địa bàn huyện An Lão với UBND Thành phố Hải Phòng.
 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả
cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (mã chứng khoán: APF) chốt danh sách cổ đông thực
hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã chứng khoán: DAD) chốt danh sách cổ đông
thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023



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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