
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX 1,88%
GVR 1,36%
GAS 0,75%
VPB 0,28%
MBB 0,27%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ABR 34,00%
PTL 21,09%
BBC 17,75%
PSH 16,45%
KHA 15,92%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ANV 6,96%
PVD 6,92%
TTF 6,90%
FIT 6,90%
STG 6,72%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 70,63%
PSH 62,37%
SC5 49,53%
ABR 43,62%
PTL 40,91%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC -5,65%
VHM -2,79%
PDR -2,43%
STB -2,20%
POW -2,04%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
PMG -6,19%
KHA -5,23%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX 4,55%
VCB 4,38%
SAB 3,64%
BID 2,80%
TPB 2,32%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
HOT -23,52%
FTM -22,61%
MCG -19,54%
AGM -18,91%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

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 như 1.065, 1.030, và 985. NĐT cần lưu ý không mua fomo với các nhịp
hồi phục trong phiên, các nhịp tăng trong phiên sẽ là cơ hội thoát hàng cho NĐT còn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu
cao. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FIT 12,86%
ANV 11,09%
KHG 10,06%
DXS 7,25%
BAF 6,93%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
AGM -41,60%
RIC -32,20%
PMG -25,94%
BTT -24,69%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 10/02/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 23,65%
VCB 17,28%
BID 12,82%
POW 12,15%
SAB 10,55%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ANV 49,55%
LCG 47,68%
HHV 42,78%
KHG 32,12%
HT1 27,80%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -13,31%
VJC -10,54%
VIB -6,78%
MWG -6,58%
VHM -5,63%

VNINDEX

1,064.03 -0.76%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VSC -3,65%
CRE -3,44%
VCI -2,86%
STK -2,77%
NKG -2,50%

HNX

210.91 +0.14%

UPCOM

77.25 +1.07%

DOW JONES

33,699.88 -0.73%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -8,71%
VJC -8,45%
VHM -7,55%
PDR -5,86%
MWG -5,38%

Nhận định thị trường và chiến lược

"HỒI PHỤC BẤT THÀNH"

Phiên giao dịch ngày 9/2/2023 thị trường tiếp tục đối diện áp lực điều chỉnh sau phiên tăng điểm trước đó. Trước những
nỗ lực hồi phục bất thành, VN-Index dần suy yếu và giảm điểm với biên độ mở rộng về cuối phiên. Lực cầu yếu ớt khiến
chỉ số liên tục giằng co và kết phiên giao dịch vẫn không thoát khỏi sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8
điểm (-0,76 %) xuống 1.064 điểm. HNX-Index tăng 0,3 điểm lên 210 điểm và UPCoM-Index tăng 0,82 điểm lên 77 điểm.
Tâm lý thị trường thận trọng khiến thanh khoản tiếp tục hụt hơi, giá trị giao dịch trên HOSE giảm về dưới mốc 10 nghìn
tỷ đồng.

Chỉ số VN30 kết phiên giảm 13.47 điểm (-1.25%). Bên bán chiếm ưu thế hơn trong rổ với 23 mã giảm và 7 mã tăng tăng
giá. Giảm giá mạnh nhất rổ là VJC với mức giảm 5.6%. Theo sau là các cổ phiếu VHM, PDR, STB và POW. Ở chiều ngược
lại, PLX, GVR và GAS là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất rổ. Các nhóm chỉ số chính phiên hôm nay ghi nhận diễn biến
khá tích cực khi không có sự xuất hiện của sắc đỏ. Dẫn đầu sắc xanh đó là VNSML (+0.65%) cùng với đó là VNDIAMOND
(+0.65%), VNMID (+0.56%) và cuối cùng là VNFINLEAD (+0.55%) ghi nhận sắc xanh tới cuối phiên giao dịch.

Xét theo nhóm ngành, trạng thái kém tích cực bao phủ lên hầu hết các nhóm ngành. Đi ngược với sự bi quan chung
nhóm Thủy sản là một trong những ngành tăng mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu như ANV, CMX, IDI hay ACL cùng
ghi nhận tăng trần. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu họ dầu khí cũng có phiên tăng tốt. Cụ thể, PVD tăng trần, PVC leo dốc
5.93%, PVB và PVS tăng hơn 3%.

Giao dịch khối ngoại cũng không thể trở thành lực đỡ trong phiên thị trường điều chỉnh hôm nay. Cụ thể, nhà đầu tư
ngoại quay đầu bán ròng với tổng giá trị 40 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị
xấp xỉ 11 tỷ đồng. Tại chiều mua, STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 283 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG xếp tiếp theo
danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 31 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu chứng khoán là HCM
và SSI với giá trị lần lượt 26 tỷ và 18 tỷ đồng. Ngược lại, BCM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị
87 tỷ đồng, theo sau VHM, VNM bị bán khoảng 61 và 56 tỷ đồng mỗi mã.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXG -11,51%
CRE -10,68%
HTN -9,34%
DIG -9,20%
DBC -8,31%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Tăng trưởng GDP năm 2022 của Malaysia dự kiến cao nhất ASEAN. Ngân hàng Hồi giáo Malaysia Bhd ngày 9/2 cho biết
tăng trưởng GDP của Malaysia dự kiến đạt 8,4% cả năm 2022, so với mức 3,1% của năm 2021, đánh dấu mức tăng trưởng
cao nhất trong các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tăng trưởng GDP quý 4/2022 của nước
này ước đạt 5,7%. Trong khi đó, các ngân hàng phát triển đa phương dự báo kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng 4-4,4%
trong năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 9-10/2 tại thủ đô Brussels của Bỉ sẽ thảo luận về
vấn đề Ukraine, phản ứng của châu Âu trước các chương trình trợ cấp của Mỹ và vấn đề di cư. Cuộc họp lần này của Hội
đồng châu Âu diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine lần thứ 24 vào ngày 3/2. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu
tiên được tổ chức sau khi xảy ra cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine và kể từ khi EU trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine
vào tháng 6/2022.

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



 Vừa thoát lỗ trong quý 4, Sudico (SJS) muốn thoái sạch vốn 1 công ty liên kết 1
 Doanh thu tháng 1 đi xuống, FMC lý giải do... Tết 2
 Sabibeco, Bao bì Sài Gòn sắp chuyển thành công ty con của Sabeco (SAB) 3
 Vĩnh Hoàn (VHC): Lãi ròng quý 4 giảm 58% so với cùng kỳ 4
 Lãi kỷ lục năm 2022, REE chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25% 5
 Vi phạm thuế, VC2 bị phạt và truy thu gần 16 tỷ đồng 6

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CRE -18,97%
ROS -17,43%
NLG -12,62%
EIB -11,96%
HPX -10,83%

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

14/02/2023: CPI tháng 01/2023 của Mỹ
15/02/2023: Doanh số bán lẻ tháng 01/2023 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.590,00 -0,04% 0,62% -0,04%
USD/JPY 131,41 0,05% 1,92% 0,23%
GBP/USD 1,21 0,00% -2,42% 0,00%
EUR/USD 1,07 0,00% -2,73% 0,00%

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

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 850,00 5,99% 7,87% 29,38%
Thép 4.039,00 1,38% -0,71% 2,72%
Đồng 4,07 0,74% -0,97% 6,54%
Bạc 22,37 0,27% -6,71% -6,75%
Vàng 1.876,04 0,02% -3,81% 2,87%
Quặng sắt 124,00 -0,40% -3,88% 7,36%
Gỗ 454,10 -3,28% -13,36% 15,37%

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

 

%T-30

Lợn hơi 75,93 0,73% 1,40% -16,38%
Lúa mì 763,73 -0,13% 0,52% -1,33%
Cao su 138,70 -0,14% -2,12% 7,52%
Đường 21,20 1,73% -2,57% 4,33%
Cà phê 175,60 -0,82% -3,38% 5,18%

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

Dầu thô Brent 85,26 0,20% 2,92% 2,34%
Khí tự nhiên 2,42 0,83% -2,02% -41,26%
Than 239,35 -6,38% -8,65% -40,78%

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 15.523,42 0,72% 2,26% 11,49%
Dow Jones 33.699,88 -0,73% -1,15% 2,51%
FTSE 100 7.911,15 0,33% 1,93% 5,30%
Nikkei 225 27.584,35 -0,08% 0,87% 4,30%
S&P 500 4.081,50 -0,88% -0,92% 7,88%

09/02/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3%

Dầu khí
Viễn thông

Tiện ích Cộng đồng
Nguyên vật liệu

Công nghiệp
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Dịch vụ Tiêu dùng
Tài chính

Ngân hàng

2,82%
1,47%

0,01%
-0,07%

-0,29%
-0,40%
-0,42%

-0,59%
-0,72%

-0,84%
-0,85%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/02/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GAS PLX GVR PVD OCB GMD VHC VPB ANV EIB HPG VNM TCB SAB CTG MSN BID VJC VHM VCB

0,38
0,22 0,20 0,19 0,14 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06

-0,36 -0,42 -0,48 -0,54 -0,60 -0,60 -0,63
-0,82

-1,41 -1,41

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

27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02

458

-384

5

-309

336

97

-143

-545

272

68

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

27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02

548

789

-117

124

495
568

407

40

402

-30

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

 

KLGD (CP)

STB 289.429 11.322.900
HPG 32.133 1.532.100
HCM 26.053 1.074.000
SSI 17.920 907.400
QNS 11.501 293.900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VIC -38.051 -718.900
BSR -48.954 -2.975.600
VNM -55.662 -740.200
VHM -60.704 -1.333.900
BCM -85.594 -1.030.800

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

 

KLGD (CP)

VSC 108.500 3.500.000
BCM 83.859 1.010.100
KDH 5.511 203.500
BSR 1.625 100.000
FUESSV50 1.445 97.100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HPG -8.548 -417.200
FUEVFVND -8.833 -381.800
VPB -11.341 -625.400
PVS -12.639 -515.200
E1VFVN30 -15.401 -844.900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.064,03 -0,76% -1,11% 4,05%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.215,55 -7,88% -47,67% -28,52%
HNX 210,91 0,14% -2,36% 2,49%
HNX GTGD (Tỷ VND) 743,37 -15,74% -62,01% -23,48%
Upcom 77,25 1,07% 3,10% 9,06%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 510,98 52,76% -22,85% 41,75%
P/E VNindex (x) 11,93 -0,75% -1,32% 12,44%
P/B VNindex (x) 1,68 -0,59% -5,08% 2,44%

09/02/2023

NIKKEI 225

27,584.35 -0.08%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,523.42 +0.72%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CMX 6,97%
DAT 6,96%
TSC 6,95%
BBC 6,93%
MCG 6,93%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phiên giao dịch ngày 09/02/2023, VN-Index nối dài chuỗi tăng giảm đan xen cho thấy tình trạng giằng co của chỉ số vẫn
chưa dừng lại. Chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống và có nguy cơ rơi xuống dưới ngưỡng 0 trong thời gian tới. Nếu tín hiệu
này xuất hiện thì tình hình sẽ chuyển biến xấu hơn. Hiện tại giá đóng của của VN-Index đang nằm dưới đường trung bình
động MA20 phiên. Tuy nhiên, xét về khung đồ thị giờ, VN-Index liên tục có chuỗi nến tạo nền tại quanh vùng giá 1.065 –
1.070 cùng với việc đường MACD tại khung đồ thị giờ đã tạo 2 đáy cho thấy vùng điểm này tạm thời vẫn đang là hỗ trợ
mềm của thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó ngưỡng 1.050 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tâm lý cho đợt điều chỉnh này
để đảm bảo rằng VN-Index không quay trở lại xu hướng giảm. Tuy nhiên, với phiên điều chỉnh hôm nay rủi ro của thị
trường đang tăng lên. Trường xấu nhất xảy ra nếu chỉ số giảm mạnh qua vùng này thì chỉ số sẽ tiếp tục giảm xuống kiểm
nghiệm vùng hỗ trợ 1010.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – PLX

https://vietstock.vn/2023/02/vua-thoat-lo-trong-quy-4-sudico-muon-thoai-sach-von-1-cong-ty-lien-ket-737-1038325.htm
https://vietstock.vn/2023/02/doanh-thu-thang-1-di-xuong-fmc-ly-giai-do-tet-737-1038546.htm
https://vietstock.vn/2023/02/sabibeco-bao-bi-sai-gon-sap-chuyen-thanh-cong-ty-con-cua-sabeco-764-1038575.htm
https://vietstock.vn/2023/02/vinh-hoan-lai-rong-quy-4-giam-58-so-voi-cung-ky-737-1038520.htm
https://vietstock.vn/2023/02/lai-ky-luc-nam-2022-ree-chot-quyen-chia-co-tuc-tong-ty-le-25-738-1038489.htm
https://vietstock.vn/2023/02/vi-pham-thue-vc2-bi-phat-va-truy-thu-gan-16-ty-dong-737-1038326.htm
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-plx/

