
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIB 2,83%
GVR 2,07%
VHM 1,38%
VPB 1,36%
ACB 1,24%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TEG 22,35%
KHA 15,92%
KSB 14,95%
IBC 13,33%
LGL 12,12%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ANV 6,91%
PVD 6,88%
STK 6,86%
IDI 6,05%
HT1 5,65%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KSB 42,12%
TTB 34,80%
TEG 30,36%
PDN 24,89%
SRC 23,78%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH -4,63%
MSN -2,81%
MWG -1,06%
PDR -1,01%
HPG -0,74%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
NVT -6,88%
TNC -6,87%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIB 9,55%
ACB 8,17%
STB 7,08%
POW 6,82%
NVL 6,79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
AGM -23,87%
FTM -22,61%
THI -21,69%
SSC -12,97%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chỉ số CPI của Mỹ tháng 12/2022 ở mức 6.5% theo như kỳ vọng của thị trường. Số lượng đơn trợ cấp thất nghiệp Mỹ
thấp hơn kỳ vọng. Chỉ số DXY lập tức phản ứng giảm hơn 1% xuống vùng 102, Thị trường chứng khoán Mỹ cũng bật
tăng trở lại tiếp diễn đà tăng. Giá dầu và già vàng tiếp tục duy trì đà giảm. Ở Việt Nam, NHNN đang thu mua vào lượng
tiền USD cho thấy dòng tiền nước ngoài đầu tư trở lại với thị trường Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục với kỳ vọng đây là
thông tin tốt hỗ trợ TTCK Việt Nam tiếp diễn xu hướng tăng tới các vùng điểm số ABS nhận định trong thời gian tới. 

Vùng kháng cự tiếp theo mà VNIndex sẽ hướng tới nằm ở 1080 - 1100. Quá trình đi các cổ phiếu gặp rung lắc là cơ hội
tham gia cho NĐT trading ngắn hạn, hoặc gia tăng khối lượng cổ phiếu khi cổ phiếu đang nắm giữ có giá đỏ. Vùng hỗ
trợ mạnh của chỉ số đang nằm ở 1035 - 1025. 

NĐT nên ưu tiên các cổ phiếu có KQKD Q4 tốt trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thủy sản, đầu tư công,
BĐS khu công nghiệp. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong phiên trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ANV 17,60%
DHC 16,36%
HT1 14,91%
VCG 11,51%
STK 11,07%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IBC -62,18%
FTM -55,50%
AGM -35,37%
RIC -32,20%
GIL -31,95%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 13/01/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB 27,95%
PLX 19,68%
VPB 11,31%
CTG 10,52%
HPG 10,16%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 42,58%
ANV 33,64%
IDI 32,83%
PVD 32,03%
LCG 30,88%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN -6,04%
KDH -3,77%
MWG -3,22%
PDR -2,33%
VIC -1,79%

VNINDEX

1,056.39 +0.06%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXS -4,86%
HPX -4,72%
EIB -4,58%
NLG -4,47%
ACG -4,38%

HNX

211.94 +0.13%

UPCOM

72.19 -0.25%

DOW JONES

34,189.97 +0.64%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -35,97%
VIC -16,67%
MSN -5,76%
MWG -4,43%
VRE -4,33%

Nhận định thị trường và chiến lược

"VƯỢT NỀN"

Phiên giao dịch hôm nay 12/1 ghi nhận dòng tiền tham gia có xu hướng yếu dần so với các phiên giao dịch gần đây.
Dòng tiền tham gia mạnh ngay từ những phút đầu và duy trì xuyên suốt khoảng thời gian trong phiên giúp phần lớn các
cổ phiếu bứt phá tăng điểm và giao dịch trong sắc xanh, tím đến khi kết phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 0,63 điểm lên
1.056,39 điểm. HNX- Index tăng 0,27 điểm xuống 211,94 điểm. UPCOM-Index giảm 0,18 điểm xuống 72,19 điểm. Thanh
khoản cũng tiếp tục diễn biến kém tích cực khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại
HOSE giá trị tương ứng hơn 8,7 tỷ đồng. 

Rổ VN30 có 14 mã tăng điểm cân bằng so với 14 mã giảm điểm. BVH, GAS, GVR, POW, VNM, VHM, VRE là các cổ phiếu
kết phiên tăng điểm, qua đó phần nào đóng góp điểm tăng tích cực vào sắc xanh của thị trường chung. Ở chiều ngược
lại ghi nhận nhóm các cổ phiếu bluechips diễn biến không quá ấn tượng. Các nhóm chỉ số chính hôm nay cũng ghi nhận
đà sụt giảm nhẹ khi 2 chỉ số giảm điểm là VNMID (-0.22%), VNDIAMOND (-0.11%). Ở chiều ngược lại 2 chỉ số giữ được
sắc xanh tới cuối phiên là VNFINLEAD (+0.47%) và VNSML (+0.18%). 

Xét theo nhóm ngành, trong phiên giao dịch hôm nay nhóm cổ phiếu dầu khí đóng vai trò là điểm sáng. Chỉ PLX là cổ
phiếu hiếm hoi chịu áp lực bán và ngược dòng giảm điểm, trong khi các cổ phiếu còn lại như PVS, PVB, BSR, OIL, GAS,
CNG, PVG tăng điểm khá tích cực đến 5.7%, thậm chí PVD và PVC tăng kịch trần, qua đó trở thành nhóm ngành dẫn dắt
đà tăng của thị trường. Trong khi đó ở chiều ngược lại, nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng tiếp tục ghi nhận diễn
biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen nhau tại các lớp cổ phiếu, qua đó không tạo tác động đáng kể đến thị trường
chung. Các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, bản lẻ cũng chịu áp lực bán đè nặng trong phiên hôm nay. 

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục đóng vai trò là điểm sáng khi vẫn tiếp tục đà mua ròng khi giá trị giao dịch của
khối này đạt mức hơn 330 tỷ đồng toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối
lượng 4,04 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 81,26 tỷ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo, VHM được mua ròng
35,83 tỷ đồng, PVD được mua ròng 33,8 tỷ đồng. Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị đạt
11,83 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại bị bán ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NLG -13,87%
CRE -12,53%
DPM -9,22%
PVT -8,00%
EIB -7,92%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Tỷ giá nhân dân tệ tăng nhanh, chạm "nóc" sau 5 tháng. Nhân dân tệ đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng so với bạc
xanh và giao dịch ở 6,7545 CNY/USD. Đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 1,8% so với đồng đô la từ đầu năm đến nay, lên
mức cao nhất trong gần 5 tháng, nhờ việc Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với
COVID-19 vào tháng 12, vốn đang ảnh hưởng nặng nề đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như hoạt
động kinh tế. 

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, CPI tháng 12/2022 giảm 0.1% so với tháng trước. Trong tháng 12/2022, chỉ số CPI giảm 0.1% so
với tháng trước, giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2021, ngay khi phần lớn nước Mỹ rơi vào trạng thái phong tỏa vì COVID-
19. So với cùng kỳ, CPI tăng 6.5%, đây là con số thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI
lõi tăng 0.3% so với tháng trước và tăng 5.7% so với cùng kỳ, cũng bằng với kỳ vọng.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Quỹ thuộc Vina Capital bán hơn 4 triệu cp KDH, tiếp tục đăng ký bán thêm gần 5.9 triệu cp 1
 Ông Đỗ Thành Nhân bị truy tố ở khung 7 năm tù hoặc phạt tiền 2
 Cá mập PYN Elite lỗ nặng nhất trong 1 thập kỷ 3
 Khơi dòng kiều hối dịp cuối năm 4
 Ngân hàng nào sẽ được ưu tiên trong đợt cấp hạn mức tín dụng mới 2023? 5
 Đề xuất 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 6

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX -48,10%
SVC -45,81%
HTN -32,98%
CRE -26,92%
LDG -25,00%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

17/01/2023: GDP quý 4/2022 của Trung Quốc 
18/01/2023: Chỉ số PPI và doanh thu bán lẻ tháng 12/2022 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.438,00 -0,01% -0,31% -3,75%
USD/JPY 129,22 -2,45% -2,56% -3,78%
GBP/USD 1,22 0,83% 0,83% -0,81%
EUR/USD 1,08 0,00% 1,89% 2,86%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 351,80 1,97% -2,41% -18,07%
Quặng sắt 124,00 1,64% 5,98% 16,43%
Bạc 23,77 1,49% 0,13% 2,77%
Vàng 1.896,86 1,09% 2,31% 5,51%
Đồng 4,19 0,96% 12,03% 12,03%
Thép cuộn cán nóng 728,00 -0,14% 0,69% 11,15%
Thép 4.057,00 -0,25% 1,60% 7,87%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cao su 135,70 -0,15% 1,65% 5,44%
Đường 19,59 -0,31% 0,26% -0,20%
Lúa mì 742,75 0,37% -0,37% -6,63%
Lợn hơi 78,75 -0,69% -6,34% -7,73%
Cà phê 149,40 3,82% -7,38% -10,81%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 84,03 1,65% 7,95% -3,40%
Khí tự nhiên 3,70 0,82% -11,27% -45,75%
Than 377,00 -0,79% -4,45% -2,08%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.058,30 0,74% 3,92% 3,92%
Dow Jones 34.189,97 0,64% 2,77% -1,16%
FTSE 100 7.794,04 0,89% 2,75% 3,75%
Nikkei 225 26.449,82 0,01% 1,36% -5,63%
S&P 500 3.983,17 0,34% 3,38% -2,38%

12/01/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp

Tài chính

Nguyên vật liệu

Công nghệ Thông tin

Viễn thông

Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

1,64%
0,93%

0,24%
0,05%

-0,12%
-0,15%

-0,27%
-0,43%

-0,47%
-0,65%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/01/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VPB GAS VIB VNM GVR ACB BID PVD TCB VIC MWG SAB HPG KDH CTG VCB EIB MSN NLG

0,76

0,42 0,38 0,31 0,31 0,30 0,25 0,25 0,17 0,17

-0,09 -0,16 -0,19 -0,22 -0,23 -0,24
-0,36 -0,37

-0,96
-1,11

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 06/01 09/01 10/01 11/01 12/01

-367

-506

-47 -60

118
64

-158

-43

192

-92

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 06/01 09/01 10/01 11/01 12/01

145

531

257

411

686

367

555

469

270
338

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 81.376 4.039.200
VHM 35.819 697.200
PVD 33.713 1.711.400
FUEVFVND 22.732 985.900
VIC 22.606 411.500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -8.183 -96.300
DCM -8.707 -333.600
PVT -9.160 -445.100
DPM -9.202 -224.200
MSN -11.825 -126.300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MBB 8.832 484.800
VND 4.586 310.400
EIB 4.229 163.300
VIB 1.788 81.900
FUESSV50 1.503 100.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -7.395 -145.700
PVD -8.051 -400.300
FUESSVFL -12.263 -799.500
FUEVFVND -17.778 -770.200
E1VFVN30 -33.743 -1.857.300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.056,39 0,06% 0,96% 1,94%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 8.707,79 -1,64% -17,29% -60,09%
HNX 211,94 0,13% -0,53% 0,45%
HNX GTGD (Tỷ VND) 914,32 1,41% -20,12% -47,09%
Upcom 72,19 -0,25% -0,78% 1,09%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 379,55 -0,07% -30,67% -54,06%
P/E VNindex (x) 10,99 0,00% 1,10% 0,64%
P/B VNindex (x) 1,70 0,00% 1,19% 0,59%

12/01/2023

NIKKEI 225

26,449.82 +0.01%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,058.30 +0.74%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ILB 6,92%
RIC 6,92%
VDP 6,89%
BTT 6,81%
HAX 5,85%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VN-Index tăng nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp. Thanh khoản suy giảm so với phiên trước đó và tiếp tục thấp hơn mức
trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy là tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng về việc nghỉ Tết sớm nên dòng tiền
lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường. Hiện tại VN-Index vẫn lại đóng cửa với cây nến Doji và đi kèm khối lượng suy giảm
cho thấy sau phiên chốt lời hôm qua thì đà bán hôm nay đã suy giảm. Hiện tại, trendline giảm vẫn là kháng cự quan trọng
mà chỉ số cần chinh phục. Nếu có thể thành công vượt ngưỡng cản mạnh này, chỉ số sẽ có cơ hội hướng đến mức cao
mới.

STT

 

Mã Giá khuyến nghị Giá mục tiêu Giá hiện tại Giá cắt lỗ Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 SCI 8.320 11.790 9.200 7.690 41,7% 10,6% Nắm giữ
2 BSR 13.900 15.680 15.000 13.000 12,8% 7,9% Nắm giữ
3 ELC 10.000 12.000 10.600 8.800 20,0% 6,0% Nắm giữ
4 GVR 14.100 17.000 14.800 13.200 20,6% 5,0% Nắm giữ
5 BID 39.700 44.000 41.450 37.800 10,8% 4,4% Nắm giữ

TOP 05 KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

https://vietstock.vn/2023/01/quy-thuoc-vina-capital-ban-hon-4-trieu-cp-kdh-tiep-tuc-dang-ky-ban-them-gan-59-trieu-cp-739-1030352.htm
https://vietstock.vn/2023/01/ong-do-thanh-nhan-bi-truy-to-o-khung-7-nam-tu-hoac-phat-tien-214-1030385.htm
https://vietstock.vn/2023/01/ca-map-pyn-elite-lo-nang-nhat-trong-1-thap-ky-3358-1030338.htm
https://vn.investing.com/news/economy/khoi-dong-kieu-hoi-dip-cuoi-nam-2008738
https://vn.investing.com/news/economy/ngan-hang-nao-se-duoc-uu-tien-trong-dot-cap-han-muc-tin-dung-moi-2023-2008699
https://vn.investing.com/news/economy/e-xuat-2-kich-ban-tang-truong-kinh-te-trong-nam-2023-2008718
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY

