
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX 4,02%
BID 3,81%
POW 3,29%
VCB 3,23%
TCB 3,14%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ABR 29,11%
PTL 28,19%
THI 23,08%
SC5 20,00%
LSS 18,50%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KHG 6,92%
PC1 6,87%
MSB 5,76%
SCR 5,00%
TCH 4,63%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SC5 42,43%
ST8 40,63%
ELC 35,14%
SRC 34,41%
ILB 32,00%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIB -2,67%
MWG -1,36%
STB -1,34%
VHM -0,31%
HDB -0,27%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
BTT -6,87%
MCG -6,67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 10,39%
HDB 4,52%
VCB 3,23%
POW 2,87%
MWG 2,72%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
HOT -23,22%
FTM -22,61%
AGM -14,43%
DRH -14,33%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

ABS đã khuyến nghị NĐT chủ động chốt lời ở các phiên giao dịch cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Hiện tại thị trường đang
ở trong trạng thái rủi ro cao, vì vậy chúng tôi khuyến nghị NĐT chưa giải ngân mua mới và quan sát thị trường phản
ứng tại các mốc hỗ trợ. Nếu thị trường được hỗ trợ tốt ở vùng này thì nhịp hồi phục trong phiên sẽ là cơ hội thoát hàng
cho các NĐT có tỷ trọng cổ phiếu cao. Thị trường có thể bước vào nhịp tăng ngắn (nhịp tăng cuối) nên NĐT có thể tham
gia mua trading cổ phiếu với nhịp T+, tuy nhiên NĐT cần cẩn trọng do rủi ro đang ở mức cao. ABS sẽ đưa ra khuyến
nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KHG 23,54%
ACG 14,18%
VCF 8,42%
SBT 8,33%
GMD 8,29%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
AGM -44,24%
RIC -32,20%
IBC -23,31%
PTC -22,32%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 07/02/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 27,63%
VCB 21,21%
BID 15,98%
STB 14,73%
VIB 13,98%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LCG 45,27%
HHV 37,77%
ACG 30,03%
OCB 23,96%
KHG 22,22%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -10,04%
GVR -7,42%
MSN -7,14%
VPB -6,09%
VJC -5,77%

VNINDEX

1,089.29 +1.13%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STK -4,61%
TDM -3,20%
SBT -3,11%
CTR -2,59%
MSH -2,22%

HNX

214.47 -0.38%

UPCOM

75.96 +0.56%

DOW JONES

33,891.02 -0.10%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -12,00%
TCB -4,44%
SSI -2,44%
VJC -1,53%
VIC -0,88%

Nhận định thị trường và chiến lược

"LẬT KÈO"
VN-Index có phiên giao dịch tăng điểm trở lại cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã bớt bi quan. Phiên 6/2/2023, mở cửa
giao dịch trong tâm lý thận trọng khi các chỉ số chính cùng sụt xuống dưới tham chiếu. VN-Index sau khi giảm gần 10
điểm trong nửa đầu phiên sáng thì bắt đầu hồi phục trở lại. Chỉ số dần lấy lại sắc xanh và tích cực khi về cuối. Kết thúc
phiên giao dịch, VN-Index tăng 12.14 điểm (+1.13%), đạt 1,089.29 điểm, HNX-Index giảm 0.81 điểm (-0.38%), xuống còn
214.47 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 388 mã tăng và 324 mã giảm. Thanh khoản tiếp tục ghi
nhận sự sụt giảm ở cả hai chỉ số. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch của VN-Index chỉ đạt 527 triệu đơn vị, với giá trị 9.6
nghìn tỷ đồng, HNX-Index ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt 53.2 triệu đơn vị, với giá trị 797 tỷ đồng.

Rổ VN30, sắc xanh cũng chiếm ưu thế với 22 mã tăng, 6 mã giảm và 2 mã tham chiếu. Kết phiên chỉ số tăng 8.67 điểm
(+0.8%), lên mức 1,094.37 điểm. Giao dịch ấn tượng nhất trong rổ là các cổ phiếu PLX, BID, POW, VCB và TCB. Ở chiều
ngược lại là VIB, MWG và STB dẫn đầu đà giảm. Đối với các nhóm chỉ số chính phiên hôm nay cũng ghi nhận đà hồi
phục tương đối mạnh mẽ, khi dẫn đầu trong sắc xanh là VNDIAMOND (+1.17%), tiếp đó là VNFINLEAD (+1.03%),
VNMID (+0.96) cuối cùng là VNSML (+0.32) giữ được sắc xanh tới cuối phiên

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành hôm nay đều ghi nhận sự hồi phục nhưng chưa phải là quá mạnh. Về mức độ
ảnh hưởng, nhóm ngân hàng bao gồm các mã như VCB, BID, CTG hay TCB là những cổ phiếu có tác động tích cực nhất
đến VN-Index. Trong khi ở chiều ngược lại VIB, MWG và STB là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất. Nhiều cổ
phiếu nhóm điện có phiên tăng khá tốt. Trong đó, PC1 tăng hết biên độ, GEG, REE, POW, NT2 hay QTP cùng tiến tốt
quanh mức 3%-4%. Ngành nông lâm ngư cũng có phiên giao dịch tích cực. Trong đó, bộ đôi HNG và HAG cùng tăng tốt
lần lượt ở mức 2.55% và 1.39%. Các cổ phiếu khác như ASM và BAF cùng hiện sắc xanh tích cực.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp với tổng giá trị lên tới 406 tỷ đồng trên
toàn thị trường. Chiều mua, STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 127 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI xếp tiếp theo danh
sách mua ròng mạnh trên HoSE với 42 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng VCB, VND, KBC với giá trị lần lượt
31, 30 và 29 tỷ đồng. Ngược lại, DPM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 48 tỷ đồng. Theo sau
DXG và BID bị bán khoảng 17 tỷ đồng mỗi mã.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN -14,74%
DBC -12,87%
TCM -12,39%
PNJ -10,85%
NKG -10,48%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Các thị trường châu Á chuẩn bị cho một tuần nhiều biến động: Giới quan sát lưu ý đây vốn sẽ là một tuần bận rộn với
nhiều sự kiện và công bố số liệu kinh tế của khu vực châu Á, bao gồm các quyết định về lãi suất từ Ấn Độ tới Australia,
lạm phát và số liệu cho vay ngân hàng của Trung Quốc và số liệu về tài khoản vãng lai của Nhật Bản. Ngoài ra, còn các
yếu tố khác cũng sẽ định hướng cho thị trường vào ngày 6/2. Đó là Indonesia công bố ước tính Tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) cho quý 4 và cả năm 2022, Thái Lan công bố số liệu lạm phát của tháng 1/2023 và Khu vực sử dụng đồng tiền
chung châu Âu (Eurozone) đưa ra doanh số bán lẻ cho tháng 12/2022.

Sự sụp đổ của đế chế Adani làm lung lay niềm tin vào chứng khoán Ấn Độ: Tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani bị thổi
bay 108 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong vòng một tuần và đã trở thành một trong những vụ bán tháo lớn nhất lịch
sử chứng khoán Ấn Độ. Chỉ 10 ngày trước, tỷ phú Gautam Adani và đế chế của mình có vẻ vẫn bất khả chiến bại, song
hiện tại, mọi chuyện đã khác. Bản báo cáo dài gần 100 trang từ Hindenburg Research đã khiến vị tỷ phú phải vật lộn với
cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử, đồng thời còn làm dấy lên nhiều hoài nghi xoay quanh uy tín của Ấn Độ với tư cách
là động lực tăng trưởng toàn cầu và điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

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



 Chính phủ quyết định tăng khung giá bán lẻ điện bình quân 1
 Có gì trong nội dung họp chiều nay (6/2) của NHNN về tín dụng bất động sản? 2
 Bộ Giao thông vận tải được bổ sung vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng 3
 Giá thuê đất công nghiệp tăng cao 4
 HSBC: Du lịch sẽ là ngành then chốt trong năm 2023 5
 Tiêu thụ thép tháng 1 của Hòa Phát (HPG) giảm 36% so với cùng kỳ 6
 10 năm, số thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 3 lần 7

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPG -18,65%
CRE -18,22%
ROS -17,43%
ITA -16,14%
HVN -14,44%

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

09/02/2023: MSCI công bố đảo danh mục
12/02/2023: CPI tháng 01/2023 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.480,00 0,17% 0,09% -0,42%
USD/JPY 132,65 1,13% 2,16% -0,62%
GBP/USD 1,20 -0,83% -3,23% 0,00%
EUR/USD 1,07 -0,93% -1,83% 0,94%

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

 

%T-7 %T-30

Vàng 1.867,36 0,10% -3,11% 3,51%
Thép 3.985,00 0,08% -3,39% 1,92%
Bạc 22,27 -0,36% -5,48% -5,23%
Đồng 4,04 -0,49% -4,27% 6,04%
Thép cuộn cán nóng 793,00 -0,50% 2,32% 20,33%
Quặng sắt 125,50 -0,79% 0,80% 10,09%
Gỗ 486,70 -2,62% -1,18% 26,74%

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

 

%T-30

Cà phê 175,70 1,68% 3,41% 4,03%
Lúa mì 750,25 -0,86% 0,03% -3,32%
Lợn hơi 75,05 0,03% -1,09% -14,55%
Đường 20,66 -2,73% -1,43% -1,10%
Cao su 140,60 1,01% -2,70% 8,91%

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

Dầu thô Brent 80,99 1,31% -6,26% -3,97%
Khí tự nhiên 2,46 2,07% -13,68% -44,34%
Than 235,00 -0,42% -34,38% -41,32%

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 15.345,91 -0,84% 1,29% 9,65%
Dow Jones 33.891,02 -0,10% -0,26% 2,61%
FTSE 100 7.836,71 -0,82% 0,92% 4,92%
Nikkei 225 27.693,65 0,67% 1,14% 4,47%
S&P 500 4.111,08 -0,61% 1,00% 7,55%

06/02/2023
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2%

Ngân hàng
Dầu khí

Hàng Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Công nghiệp

Tài chính
Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế
Viễn thông

2,02%
1,00%

0,65%
0,63%

0,36%
0,30%
0,29%
0,27%

0,12%
0,04%

-1,95%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/02/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB BID CTG TCB VNM PLX VPB SAB GAS MSB CTR PGV MSN DGC SBT HVN VHM STB MWG VIB

3,53

2,08

1,02
0,74 0,73

0,47 0,42 0,41 0,38 0,35

-0,05 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,14 -0,16 -0,16 -0,24 -0,34

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

17/01 18/01 19/01 27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 06/02

265

29 72

458

-384

5

-309

336

97

-143

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

17/01 18/01 19/01 27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 06/02

818
742

837

548

789

-117

124

495
568

407

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

 

KLGD (CP)

STB 126.676 4.871.500
SSI 42.298 2.147.000
VCB 31.084 329.100
VND 29.631 1.978.600
KBC 28.526 1.186.100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KDH -11.306 -415.600
PVT -13.582 -716.300
BID -16.864 -382.800
DXG -16.911 -1.259.700
DPM -48.279 -1.118.000

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

 

KLGD (CP)

MWG 20.104 434.600
GMD 8.225 147.300
OCB 6.884 355.300
KDH 3.484 127.200
DXS 2.210 316.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEVFVND -10.591 -451.200
ACB -10.985 -450.300
VPB -13.573 -757.900
VCB -13.970 -149.100
FPT -20.738 -258.000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.089,29 1,13% -2,49% 4,90%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.600,67 -10,99% -13,47% -40,12%
HNX 214,47 -0,38% -2,85% 1,05%
HNX GTGD (Tỷ VND) 797,79 -5,35% -18,31% -48,82%
Upcom 75,96 0,56% 1,29% 5,32%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 271,04 -19,45% -48,86% -54,45%
P/E VNindex (x) 12,20 1,41% 5,17% 11,31%
P/B VNindex (x) 1,72 1,18% -12,69% 1,78%

06/02/2023

NIKKEI 225

27,693.65 +0.67%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,345.91 -0.84%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PTL 6,93%
LAF 6,92%
RIC 6,92%
DQC 6,78%
AMD 6,78%

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 06/02/2023, VN-Index tăng điểm trở lại cho thấy tâm lý bi quan trong ngắn hạn đã được
giảm bớt. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp cùng với chỉ báo MACD vẫn cho tín hiệu bán nên rủi ro vẫn đang ở mức
cao. Kết phiên đường giá xác nhận vẫn giữ vững vị thế nằm trên đường trung bình MA20 phiên. Vùng hỗ trợ nhỏ quanh
1.066 cùng MA20 ngày vẫn đang phát huy vai trò trụ đỡ khá tốt. Vì vậy rất có khả năng VN-Index sẽ lên test lại vùng
quanh MA10 ở vùng 1.100. Có thể nhịp hồi phục vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi có tín hiệu đảo chiều. Thị trường vẫn
đang ở mức rủi ro rất cao, trường hợp xấu nhất nếu chỉ số giảm mạnh khỏi các ngưỡng hỗ trợ này thì sẽ tiếp tục giảm
xuống kiểm nghiệm vùng hỗ trợ 1.010.

STT

 

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

Trạng thái

1 SCR 6.200 7.800 6.300 5.000 25,8% 1,6% Nắm giữ
2 DGC 59.000 65.000 58.000 55.000 10,2% -1,7% Nắm giữ
3 TCO 8.520 11.000 8.300 7.300 29,1% -2,6% Nắm giữ
4 LHG 23.000 28.000 22.400 19.200 21,7% -2,6% Nắm giữ
5 VOS 10.950 14.000 10.650 9.700 27,9% -2,7% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

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

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – MWG
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – PVD
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – PVS
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – PNJ

https://vietstock.vn/2023/02/chinh-phu-quyet-dinh-tang-khung-gia-ban-le-dien-binh-quan-768-1037282.htm
https://cafef.vn/co-gi-trong-noi-dung-hop-chieu-nay-cua-nhnn-ve-tin-dung-bat-dong-san-2023020618353627.chn
https://vietstock.vn/2023/02/bo-giao-thong-van-tai-duoc-bo-sung-von-dau-tu-hon-31000-ty-dong-4221-1037511.htm
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