
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 24/02:  
Phiên giao dịch hnay VN Index đóng cửa 1039.56, giảm 14.1 điểm tương ứng 1.34%. Trong phiên TT khá
ảm đạm khi thanh khoản thấp kỉ lục chỉ đạt 6,5 nghìn tỷ. Diễn biến thị trường hôm nay khá tương đồng
phiên trước, khi nguồn cung giá rẻ chiếm ưu thế, trong khi lực cầu tỏ ra yếu thế. Sắc đỏ cũng áp đảo bên rổ
VN30 với 26 mã giảm so với 3 mã tăng (VCB, SAB, GAS) và mã duy nhất đứng giá tham chiếu là VRE.
Nhóm ngân hàng là nhóm giảm điểm mạnh nhất, trong khi nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ tăng mạnh
thậm chí có nhiều mã tăng trần. Tuy nhiên, đã không có bất ngờ xảy ra trong đợt khớp lệnh ATC khi bên
mua chưa thể “trút bỏ” được sự thận trọng trong các quyết định giải ngân. Thiếu dòng tiền bắt đáy, VN
Index không thể có phiên hồi phục như kỳ vọng, thậm chí còn rớt sâu hơn so với phiên trước.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 678.56 tỷ, tập trung bán các mã FUEVFVND, VHM, VRE
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HƯỚNG

VNINDEX 24/02/2023

Tham chiếu: 1053.66
Mở cửa: 1051.58

Đóng cửa: 1053.66
Thấp - cao:1034.66 - 1052.49

Khối lượng giao dịch:430,407,680
Tổng giá trị:6,547.62 tỷ

Tăng: 98 (8) 
Giảm: 311 (2) 

Đứng giá: 56
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Khối lượng Mua 39,331,184 Giá trị Mua 914.54 tỷ

Khối lượng Bán -48,266,688 Giá trị Bán -1132.84 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-9,524,604
GT Mua/Bán

ròng
-218.31 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết tuần với nến đỏ giảm điểm thể hiện sự thất bại của nỗ lực
phục hồi. Bên cạnh đó, tại khung đồ thị tuần việc VN Index tiến sát về dải mây dày ichimoku
cho thấy việc bứt phá trở lại của thị trường sẽ càng khó khăn hơn. Nhà đầu tư chủ động nâng cao
tỉ trọng tiền mặt, hạn chế bắt đáy ngay cả khi VN Index bật nảy trong phiên khi chạm các vùng
hỗ trợ. Tại thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư nên đợi chờ những tín hiệu tạo điểm cân bằng rõ
ràng hơn, ít nhất là từ 3 – 5 phiên tích lũy tích cực trở lại. 
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TIÊU ĐIỂM TIN

Tính từ tháng 9-2022 đến hết tháng 1-2023 đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó
khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Có 36 doanh nghiệp ở 16
tỉnh/thành phố, nợ 74,29 tỉ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người; đến
nay đã giải quyết 17,83 tỉ đồng tiền lương của 486 người lao động; chưa giải quyết 56,45 tỉ đồng tiền lương của
5.493 người lao động. So với năm 2021, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm nhưng mức
nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn (năm 2021 là 62 doanh nghiệp nợ 79,39 tỉ đồng tiền lương của
8.300 người lao động, bình quân nợ 9,56 triệu đồng/người). (Nguồn: Cafef.vn)
Theo đề nghị xây dựng dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất thu hẹp đối tượng
không chịu thuế GTGT, đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ
sung quy định tại Điều 5 Luật thuế GTGT để thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT (chuyển một số hàng
hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế 5% hoặc 10%). Cũng như đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 8 Luật
thuế GTGT để thu hẹp đối tượng chịu thuế 5% (chuyển một số dịch vụ sang đối tượng chịu thuế 10%). (Nguồn:
Cafef.vn)
Chiều nay (23/2), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng Đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo
2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án công trình đường bộ cao tốc
Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021
- 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 127km. Đến nay, dự án đã hoàn
thành 100% công tác trích đo hiện trường và bàn giao mặt bằng gần 75km cho các Ban Quản lý dự án, đã giải
ngân 654 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.693 tỷ đồng. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 2.225 tỷ đồng,
lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng.
SRC - CTCP Cao su Sao Vàng - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu tiêu thụ 2.000
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, cổ tức không thấp hơn 10%.
VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex cho biết đã hoàn thành chuyển
nhượng cổ phần tại CTCP Cơ điện Vinaconex qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về mức 5% - tương ứng 500.000 cổ
phần.
MBS - CTCP Chứng khoán MB - HĐQT MBS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế năm
2023 lần lượt là 2.700 tỷ đồng và 900 tỷ đồng, tăng 37% và 36% so với năm trước. Song song đó, chi phí
cũng tăng 37%, lên 1.800 tỷ đồng.
SKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang - Công bố quyết định thông qua việc thanh lý 2 phà
Superdong PI và PII cho Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD. Tổng giá trị thanh lý cho 2 phà này là
65,8 tỷ đồng, tương đương 2,8 triệu USD. 



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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