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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 
ngày (tỷ đ)

% GTGD TB 10 tuần

VNINDEX -2.86% 6.89% 97,718                    109%
HNXINDEX -3.71% 8.16% 8,698                      109%
UPINDEX -1.53% 3.48% 3,892                      107%
VN30 -2.09% 8.99% 39,394                    106%
VN30F1M -2.34% 10.32% 251,911                  60%
HNX30 -6.64% 13.96% 6,900                      111%
VNDIAMOND -1.64% 10.89% 23,306                    121%
VN FIN SELECT -0.74% 16.03% 41,887                    132%
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Chỉ số định giá của VNIndex

P/E (trái): 10.63x P/B (phải): 1.64x
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Đồ thị chỉ số VNIndex (tuần)
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Nhận định thị trường

5

“CÂN BẰNG BỊ PHÁ VỠ”: Đánh mất 1030, thanh khoản kiệt quệ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12/2022, chỉ số VNIndex ghi nhận giảm 2.27 điểm (-
0.22%) so với phiên trước và đóng tuần tại mức 1020.34, giảm 32 điểm (-3.1%) so với tuần trước đó. Ngay từ đầu tuần thị trường đã cho thấy không thể
chinh phục được vùng 1065 và nhanh chóng giảm điểm đánh mất ngưỡng tâm lý 1050 và sau đó là 1030. Tại phiên thứ 6 ngày 23/12, chỉ số dao động
biên độ hẹp tại vùng 1020 với thanh khoản tiếp tục sụt giảm chỉ ở mức hơn 6.800 tỷ.

Về biến động nhóm ngành, sự phân hóa đang diễn ra mạnh khi đa số các nhóm ngành đều có tuần giảm điểm trong khi nhóm Ngân hàng lại đang giúp
cân bằng chỉ số chung không giảm mạnh. Các nhóm ngành đang có biến động tiêu cực tiêu biểu là Hóa chất (DGC, CSV), Chứng khoán (SSI, VND, HCM),
Bất động sản (VIC, VHM, NVL, PDR),… Ở chiều ngược lại nhóm Ngân hàng đang là nhóm chống đỡ đà giảm điểm khi nhiều cổ phiếu không giảm mạnh và
còn tăng nhẹ, tiêu biểu như VCB, VPB, EIB, STB.

Nhà đầu tư nước ngoài có một tuần mua ròng với tổng giá trị mua ròng trong tuần đạt 1,457 tỷ đồng. Trong đó các mã được mua ròng nhiều nhất là VPD
(+785 tỷ), HPG (307 tỷ), VND (+165 tỷ) , DGC (+144 tỷ)… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất tại EIB (-1,635 tỷ). Đáng chú ý là
mã EIB lại được khối tự doanh mua ròng 1,228 tỷ đồng vào tuần vừa rồi.

Dưới góc độ phân tích kĩ thuật, chỉ số VNIndex giảm điểm phá vỡ vùng hỗ trợ 1030 với khối lượng lớn vào phiên 20/12 và hiện tại đang giao dịch ở vùng
1020 nằm dưới MA10 và MA20 ngày với khối lượng giao dịch đang có xu hướng sụt giảm đi thể hiện lực cầu vào thị trường đang yếu dần khi giá ở vùng hỗ
trợ. Nến tuần có nến đỏ thứ 3 liên tiếp với biên độ giảm 32 điểm và KLGD sụt giảm chỉ bằng 94% của tuần trước cho thấy nhịp điều chỉnh giá vẫn đang
diễn ra.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG: Thị trường đã xác nhận vào nhịp điều chỉnh (khung giao dịch ngày) như ABS đã dự báo trước đó. Chúng tôi dự báo vùng 950
– 970 sẽ có thể hỗ trợ thị trường và tạo ra cơ hội giải ngân tại vùng này. NĐT nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường phản ứng tại vùng này, không nên fomo và
quan sát các tín hiệu kĩ thuật tạo đáy tại đây như nến đồ thị 1H tăng mạnh đi kèm KLGD tăng hơn 1.5 lần. Cần lưu ý nếu thị trường bị bán quá mạnh và
mất mốc 93x, thị trường có thể xác nhận vào nhịp giảm dài hơn đã dự kiến. Trường hợp thị trường vượt kháng cự 1064 sẽ xác nhận nhịp điều chỉnh kết
thúc và tiếp tục sóng lên.

Tiêu cực Trung lập Tích cực
Ngày 26/12/2022 P

Tuần 26/12 - 30/12 P

Trong vòng 30 ngày tới P



▪ Hãm đà tăng tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước mở lại kênh hút tiền: Trải qua 2 phiên Ngân hàng Nhà nước

hút ròng tiền, lãi suất VND liên ngân hàng đã có xu hướng tăng và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt. trong ngày

21/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu với kỳ hạn ngắn 7 ngày để hút bớt tiền về, có tới 20.000

tỷ đồng trúng thầu với lãi suất 3,98%/năm. Tương tự, trong ngày 20/12, thị trường cũng ghi nhận quy mô

bị hút ròng lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo đó, nếu tính cả khối lượng đáo hạn trên kênh cầm cố, chỉ trong 2 phiên chào thầu trái phiếu trở lại,

nhà điều hành tiền tệ đã hút ròng hơn 48.205 tỷ đồng. Lần gần nhất kênh hút tiền này được mở là vào

trung tuần tháng 11, tức cách đây hơn 1 tháng.
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Sự kiện nổi bật thị trường Việt Nam vừa qua

Tin tức nổi bật mới

▪ Link: Đề xuất hỗ trợ 2% lãi suất cho người mua nhà dưới 2 tỷ

▪ Link: Tổng Công ty Hàng hải lãi hàng nghìn tỷ đồng

▪ Link: Khởi công dự án giao thông gần 5.000 tỷ đồng 'cứu' sân bay Tân Sơn Nhất

▪ Link: Vinatex (VGT): Lãi hợp nhất 2022 gần 1.1 ngàn tỷ đồng, giảm 25%

▪ Link: Thị giá tăng 50% sau 3 năm, SAM Holdings (SAM) muốn thoái toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu DNP 
Holding (DNP)

Lịch sự kiện đáng chú ý

▪ 29/12/2022: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 12/2022

▪ 31/12/2022: Chỉ Số PMI tháng 12/2022 của Trung Quốc

https://vietstock.vn/2022/12/de-xuat-ho-tro-2-lai-suat-cho-nguoi-mua-nha-duoi-2-ty-757-1026368.htm
https://vietstock.vn/2022/12/tong-cong-ty-hang-hai-lai-hang-nghin-ty-dong-737-1026366.htm
https://vietstock.vn/2022/12/khoi-cong-du-an-giao-thong-gan-5000-ty-dong-cuu-san-bay-tan-son-nhat-4222-1026370.htm
https://vietstock.vn/2022/12/vinatex-lai-hop-nhat-2022-gan-11-ngan-ty-dong-giam-25-737-1026357.htm
https://cafef.vn/thi-gia-tang-50-sau-3-nam-sam-holdings-sam-muon-thoai-toan-bo-37-trieu-co-phieu-dnp-holding-dnp-20221225082522045.chn
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Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa
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Chứng khoán % 7 ngày % 30 ngày Năng lượng % 7 ngày % 30 ngày Kim loại và VLXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX -2.86% 6.89% Dầu thô 2.91% -8.73% Vàng -0.50% 1.55% Đường 3.40% 8.09%
Dow jones -2.24% -1.52% Dầu thô brent 1.54% -11.06% Bạc -0.84% 9.32% Lợn hơi 4.89% -1.52%
DAX -3.59% -2.00% Khí tự nhiên -20.22% -18.05% Thép -0.31% 9.06% Cao su -8.34% -2.00%
Nikkei 225 -6.82% -4.41% Than -1.07% 23.28% Quặng sắt 1.82% 19.79% Lúa mì 3.60% -7.06%
Shanghai composite -3.84% 0.60% Gasoline 5.80% -7.42% Đồng -2.06% -2.81% Cà phê 2.20% 0.58%

Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm điểm trong tuần
vừa qua trước những lo ngại về Fed có thể tiếp tục
thắt chặt chính sách trước số liệu tăng trưởng GDP và
chỉ số PCE quý vừa rồi.

Ở thị trường hàng hóa, giá dầu thô đã tăng hơn 2%
lên mức trên 79$/thùng trước kỳ vọng về sự sụt giảm
nguồn cung từ Nga.

Trải nghiệm
ngay ứng dụng

ABS invest 

Tham gia room tư
vấn miễn phí trên 

Zalo của ABS
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▪ GDP Mỹ tăng 3.2% trong quý 3: Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.2% trong quý 3/2022, cao hơn con số sơ bộ

trước đó, khi người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu ngay cả khi lạm phát cao và lãi suất ngày càng tăng.

GDP Mỹ tăng trưởng 3.2% trong quý 3/2022, Bộ Thương mại Mỹ cho biết báo cáo công bố vào ngày 22/12.

Trước đó, con số sơ bộ cho thấy GDP Mỹ tăng trưởng 2.9%. Sự thay đổi này đến từ việc điều chỉnh tăng

đáng kể về lượng tiêu thụ cá nhân từ 1.7% lên 2.3%. Chi tiêu dịch vụ cũng tăng mạnh hơn so với số liệu sơ

bộ trong quý 3/2022.

Tăng trưởng GDP của Mỹ so với quý trước (%)

Sự kiện nổi bật thị trường thế giới vừa qua

Nguồn: Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA)

Ghi chú: Số liệu điều chỉnh mùa vụ



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An
Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời
điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách
nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý
kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể
hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có
thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích
cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá
nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất
mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo
cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập
và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối
với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn
nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Nhóm thực hiện
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626 Số máy lẻ: 135
www.abs.vn
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http://www.abs.vn/
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