
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 2,46%
HDB 1,88%
MWG 1,29%
PDR 0,36%
GAS 0,28%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SC5 31,43%
TMT 30,43%
SVI 29,82%
ST8 24,61%
ABR 21,07%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SBT 6,78%
SVC 6,75%
KHG 6,46%
MSH 2,81%
DPR 0,71%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 47,83%
SC5 35,29%
VRC 34,55%
KSB 33,53%
ELC 31,63%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -6,89%
SSI -6,71%
VPB -5,91%
MSN -5,84%
VRE -5,72%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
DRH -7,00%
VDP -6,98%
ABS -6,98%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDB 10,14%
MWG 9,41%
NVL 3,93%
VIB 3,06%
TPB 3,04%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
HOT -18,75%
TEG -18,10%
PXS -11,92%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Ở các phiên đầu xuân năm mới, ABS đã đưa ra tín hiệu cảnh báo cho NĐT cực kì cẩn trọng khi Index đã đi tới các
ngưỡng dự báo trước đó ở 1.108-1.100. Và quan trọng hơn hết đó là hạn chế mua mới các mã cổ phiếu trong các phiên
hiện tại, hoặc mua gia tăng với tỉ trọng không quá 20%. Các phiên tới sẽ cực kì khó khăn và tiềm ẩn mức rủi ro cao.
Chúng tôi khuyến nghị NĐT nên giữ tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh. Không nên Fomo hay bán tháo theo thị trường. ABS
sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KHG 20,05%
SBT 15,38%
ACG 14,10%
HTN 12,02%
AAA 11,49%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
AGM -34,59%
IBC -33,81%
RIC -32,20%
GIL -24,47%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 02/02/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 15,63%
HDB 15,50%
VIB 14,56%
VCB 13,07%
STB 10,32%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HHV 36,02%
LCG 28,77%
HT1 25,35%
ACG 23,96%
FCN 22,76%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -7,69%
VPB -6,63%
VRE -6,20%
CTG -5,23%
BID -4,78%

VNINDEX

1,075.97 -3.17%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTD -7,00%
HHV -6,99%
SCR -6,98%
HT1 -6,97%
VIX -6,96%

HNX

216.01 -2.89%

UPCOM

74.93 -1.20%

DOW JONES

34,092.96 +0.02%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -21,35%
VHM -9,43%
VIC -9,21%
PDR -7,33%
KDH -5,36%

Nhận định thị trường và chiến lược

“ÁP LỰC”

Thị trường chứng khoán khép lại phiên đầu tiên của tháng 2 đầy sóng gió. Áp lực bán bất ngờ tăng mạnh trong phiên
chiều đẩy hàng loạt cổ phiếu chìm sâu trong sắc đỏ, thậm chí giảm sàn. Kết thúc phiên giao dịch 1/2/2023, VN-Index
giảm mạnh 35.21 điểm (-3.17%), xuống còn 1,075.97 điểm, HNX-Index giảm 6.42 điểm (-2.89%), xuống còn 216.01 điểm.
Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 560 mã giảm và 249 mã tăng. Thanh khoản ghi nhận ở mức cao,
khối lượng giao dịch của VN-Index đạt hơn 1,029 triệu đơn vị, với giá trị 17.6 nghìn tỷ đồng, HNX-Index đạt 216.01 triệu
đơn vị, với giá trị 1.9 nghìn tỷ đồng.

Rổ VN30 bị bao trùm bởi sắc đỏ, với 23 mã giảm và 7 mã tăng. Trong đó ghi nhận 1 mã chạm ngưỡng giá sàn và không
có mã nào đạt mức tăng trần. Các mã giảm mạnh, gây ảnh hưởng tới chỉ số gồm có GVR giảm sàn 6.9%, SSI theo sau với
mức giảm cận sàn 6.7%, VPB, MSN, VRE, VHM, KDH, STB… giảm sâu hơn 5%. Ở khía cạnh khả quan, NVL và PDR chỉ còn
tăng lần lượt 2.5% và 0.4%, sắc xanh của HDB, GAS và VIB cũng bị thu hẹp đáng kể trong phiên giao dịch chiều. Bên
cạnh đó các nhóm chỉ số chính cũng không thoát khỏi màu đỏ giảm điểm, lần lượt là VNFINLEAD (-4.51%) tiếp đó là
VNMID (-3.64%), VNSML (-2.89%) và cuối cùng là VNDIAMOND (-2.81%) ghi nhận mức giảm thấp nhất.

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành đều ghi nhận đà sụt giảm chóng mặt trong phiên hôm nay. Chứng khoán là
ngành giảm sâu nhất thị trường khi ghi nhận nhiều mã giảm sàn như BSI, CTS, FTS, HCM, VCI, VND… cùng nhiều mã
giảm sâu như SSI (-6.7%), SHS (-7%), MBS (-7.9%), BVS (-7.4%)…Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành như khai khoáng, ngân
hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng… cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng 93 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã HPG (201 tỷ đồng) và
HCM (48 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 39 tỷ đồng, trong đó IDC được mua ròng nhiều nhất với giá
trị 18.7 tỷ đồng.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCM -10,74%
TLG -9,17%
CTS -7,84%
LPB -7,38%
HVN -7,24%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Lạm phát khu vực đồng Euro giảm tháng thứ ba liên tiếp khi giá năng lượng tiếp tục giảm. Lạm phát toàn phần tại EU
hiện ở mức 8,5% trong tháng 1, theo dữ liệu sơ bộ được công bố ngày 01/02. Vào tháng 12, tỷ lệ này được ghi nhận là
9,2%. Năng lượng vẫn là yếu tố thúc đẩy chi phí lớn nhất trong tháng 1, nhưng một lần nữa giảm so với các mức trước
đó. Chi phí năng lượng đã giảm xuống mức ước tính 17,2% trong tháng 1 so với mức 25,5% trong tháng 12. Tuy nhiên,
chi phí thực phẩm tăng nhẹ từ 13,8% lên 14,1% trong tháng 1. Chỉ số lạm phát lõi, loại bỏ chi phí năng lượng và thực
phẩm, đứng ở mức 5,2% trong tháng 12 - bằng với tháng trước.

Fed tiếp tục có đợt tăng lãi suất liên tiếp lần thứ 8 nhưng là lần tăng lãi suất nhỏ nhất kể từ tháng 03/2022 cho thấy thêm
những tín hiệu tích cực từ cuộc chiến chống lạm phát của NHTW. Cụ thể, ngày 2/2, Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ
bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,5 - 4,75%. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tháng 12/2022 của nước này tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 7,1% của tháng 11 và thấp hơn
đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6/2022. Tuy nhiên, con số này còn cách khá xa so với lạm phát mục tiêu 2%
mà Mỹ đề ra. Vì lý do đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tái khẳng định cam kết giữ lãi suất tăng cao cho đến khi lạm
phát được kiểm soát tốt hơn.

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



 NHNN sửa quy định về tỷ lệ LDR, có hiệu lực ngay từ đầu năm 2023, ngân hàng nào sẽ được hưởng lợi? 1
 PMI tháng 1/2023: Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu tiên trong ba tháng 3
 Gemadept lãi ròng gần 1,000 tỷ đồng năm 2022 4
 Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng sau 4 tháng suy giảm 5
 Lãi ròng Vinare (VNR) tăng 78% trong quý 4 6
 Vinaconex (VCG) báo lãi trước thuế 2022 tăng 57% 7
 Gánh nặng chi phí lãi vay, lãi ròng SBT giảm 60% 8
 Dệt may TCM đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay 9
 Dự kiến đánh thuế riêng với nhà và đất 9
 Nợ xấu giảm mạnh, Sacombank (STB) tăng 44% lãi trước thuế 2022 9
 PAN báo lãi ròng 2022 tăng 22% dù gặp khó quý cuối năm 9
 Thu dịch vụ tăng mạnh, HDBank (HDB) đạt 10,268 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2022 9

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -51,00%
PNJ -23,27%
HPX -22,63%
ROS -17,43%
VGC -15,49%

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

03/02/2023: MSCI công bố đảo danh mục
14/01/2023: CPI tháng 01/2023 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.445,00 -0,11% 0,02% -1,08%
USD/JPY 130,11 0,00% -0,03% -1,68%
GBP/USD 1,23 0,00% 0,00% 2,50%
EUR/USD 1,09 0,00% 0,00% 2,83%

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

 

%T-7 %T-30

Bạc 23,98 1,18% 0,33% 1,18%
Vàng 1.950,42 1,17% 0,23% 8,48%
Thép cuộn cán nóng 788,00 0,00% 11,77% 17,44%
Quặng sắt 128,00 -0,78% 2,81% 13,27%
Thép 4.068,00 -1,43% 0,12% 3,67%
Gỗ 509,60 -2,77% 9,78% 35,86%
Đồng 4,11 -2,84% -3,29% 8,16%

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

 

%T-30

Cà phê 175,90 -3,22% 10,04% 7,22%
Đường 21,37 -1,79% 7,49% 6,11%
Lúa mì 759,75 -0,20% 3,44% 1,23%
Cao su 144,00 -0,62% 1,34% 4,88%
Lợn hơi 73,98 -1,20% -3,67% -12,19%

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

Dầu thô Brent 82,84 -3,07% -3,95% 2,98%
Khí tự nhiên 2,47 -7,84% -19,28% -48,76%
Than 247,00 -5,73% -31,31% -38,47%

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 15.180,74 0,35% 0,58% 7,68%
Dow Jones 34.092,96 0,02% 1,06% 4,08%
FTSE 100 7.761,11 -0,14% 0,05% 5,43%
Nikkei 225 27.346,88 0,07% 0,17% 0,40%
S&P 500 4.119,21 1,05% 2,55% 7,90%

01/02/2023
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1. Độ rộng thị trường

-4% -3% -2% -1% 0%

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Dầu khí

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Ngân hàng
Tài chính

Nguyên vật liệu

-0,14%
-0,19%

-0,25%
-0,75%

-1,09%
-1,65%

-1,70%
-1,87%

-3,50%
-3,60%

-3,84%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/02/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HDB MWG NVL SBT GAS SVC VNM KHG VIB CTF TCB GVR HPG CTG VIC VPB MSN BID VHM VCB

0,22 0,22 0,17 0,17 0,14 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

-1,05 -1,14
-1,45

-1,79 -1,80 -1,92 -2,09

-2,89
-3,14 -3,29

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

12/01 13/01 16/01 17/01 18/01 19/01 27/01 30/01 31/01 01/02

-92

140

-81

265

29 72

458

-384

5

-309

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

12/01 13/01 16/01 17/01 18/01 19/01 27/01 30/01 31/01 01/02

338

-3.005

221

818 742 837
548

789

-117

124

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

 

KLGD (CP)

HPG 203.371 9.121.300
HCM 48.705 1.971.000
HDB 44.348 2.315.000
STB 39.373 1.491.700
BID 39.026 864.300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CTG -31.691 -1.060.300
MSN -34.268 -351.200
VNM -39.128 -505.300
DGC -42.293 -679.700
VHM -103.018 -2.077.400

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

 

KLGD (CP)

VPB 37.774 1.959.000
PVS 20.195 800.000
GMD 14.935 286.400
VIB 8.589 361.300
HT1 2.450 180.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VIC -25.190 -447.500
STB -26.782 -1.002.600
VCB -29.814 -327.600
VNM -31.035 -401.600
HPG -41.636 -1.889.300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.075,97 -3,17% -1,13% 2,43%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17.611,89 29,58% 49,97% 28,33%
HNX 216,01 -2,89% 0,40% 1,31%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.956,95 47,78% 86,56% 50,51%
Upcom 74,93 -1,20% 2,69% 3,91%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 662,35 28,09% 57,56% 27,32%
P/E VNindex (x) 11,90 -1,57% 7,01% 9,07%
P/B VNindex (x) 1,70 -3,95% -11,46% 1,19%

01/02/2023

NIKKEI 225

27,346.88 +0.07%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,180.74 +0.35%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LSS 7,00%
SSC 6,98%
RIC 6,92%
TNC 6,92%
ASP 6,85%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Trong phiên giao dịch ngày 01/02/2023, VN-Index giảm điểm mạnh cho thấy tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trong ngắn
hạn. Hiện tại VN-Index đã đóng nến dưới mức hỗ trợ an toàn quanh vùng 1080. Đường MA10 qua đó đã bị phá vỡ hoàn
toàn với cây nến đỏ nhấn chìm cực mạnh. Các phiên tiếp theo khả năng giá sẽ quay về kiểm tra lại đường trung bình
MA20 phiên. Nếu test thành công, có thể sẽ tiếp tục kì vọng VN-Index vượt lên trên được các vùng giá cao hơn ở 1150 và
xa hơn là 1200 như trong các khuyến nghị trước đó. Điều đáng lo ngại là vùng hỗ trợ cũ quanh 1050-1060 đang khá yếu.
Trường hợp xấu nếu giá phá vỡ qua vùng này, VN-Index qua đó xác nhận đi vào nhịp điều chỉnh sâu dưới vùng 1000
điểm.

STT

 

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

Trạng thái

1 DGC 59.000 65.000 60.000 55.000 10,2% 1,7% Nắm giữ
2 VOS 10.950 14.000 10.950 9.700 27,9% 0,0% Nắm giữ
3 LHG 23.000 28.000 22.850 19.200 21,7% -0,7% Nắm giữ
4 VTP 28.900 34.000 28.500 25.000 17,6% -1,4% Nắm giữ
5 TCO 8.520 11.000 8.400 7.300 29,1% -1,4% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

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

https://cafef.vn/nhnn-sua-quy-dinh-ve-ty-le-ldr-co-hieu-luc-ngay-tu-dau-nam-2023-ngan-hang-nao-se-duoc-huong-loi-20230201150233963.chn
https://vietstock.vn/2023/02/pmi-thang-12023-so-luong-don-dat-hang-xuat-khau-moi-tang-lan-dau-tien-trong-ba-thang-761-1035782.htm
https://vietstock.vn/2023/02/gemadept-lai-rong-gan-1000-ty-dong-nam-2022-737-1035776.htm
https://vietstock.vn/2023/02/hoat-dong-san-xuat-cua-trung-quoc-tang-truong-sau-4-thang-suy-giam-775-1035855.htm
https://vietstock.vn/2023/02/lai-rong-vinare-tang-78-trong-quy-4-737-1035325.htm
https://vietstock.vn/2023/02/vinaconex-vcg-bao-lai-truoc-thue-2022-tang-57-737-1035800.htm
https://vietstock.vn/2023/02/ganh-nang-chi-phi-lai-vay-lai-rong-sbt-giam-60-737-1035742.htm
https://vietstock.vn/2023/02/det-may-tcm-dat-loi-nhuan-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-737-1035894.htm
https://vnexpress.net/du-kien-danh-thue-rieng-voi-nha-va-dat-4565033.html?gidzl=7bXpO9GHgcSQGdfabWgfPnzFS6QA1V0mL1ecOTnGyJLG6I8pqbFwPLaO8sdQLlS-K4alQ6IxVU4rbnUYPW
https://vietstock.vn/2023/02/no-xau-giam-manh-sacombank-tang-44-lai-truoc-thue-2022-737-1036033.htm
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