
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 2,31%
TPB 2,17%
SSI 2,16%
HPG 1,98%
VIB 1,49%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BBC 28,89%
ST8 18,22%
KHA 15,92%
ABR 14,91%
SC5 14,58%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDC 6,20%
CKG 5,13%
BMP 4,73%
DHC 4,44%
TCM 4,28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 68,57%
SC5 65,66%
ABR 50,40%
HCD 35,19%
VAF 33,66%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -6,64%
PDR -5,78%
VHM -3,72%
BID -2,25%
HDB -2,22%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
PTL -6,93%
MCG -6,91%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FPT 0,37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
IBC -22,88%
FTM -22,61%
SRF -18,87%
VOS -14,55%

.
 

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 1.030, 1.000 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, đặc biệt là NĐT còn giữ margin cao. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PVD 6,46%
BMP 5,98%
ANV 5,74%
HT1 4,85%
CKG 4,06%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
HOT -29,25%
MCG -27,30%
AGM -24,89%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 15/02/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 24,18%
VCB 16,94%
HPG 12,88%
VIB 12,75%
TPB 11,64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LCG 44,52%
ANV 39,73%
HHV 38,51%
HT1 37,75%
HSG 26,38%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -22,91%
NVL -22,40%
VHM -10,84%
MWG -9,86%
VPB -9,73%

VNINDEX

1,038.64 -0.48%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6,84%
HPX -6,82%
DXG -5,09%
KHG -4,57%
HBC -3,82%

HNX

204.86 +0.18%

UPCOM

77.94 +0.96%

DOW JONES

34,089.27 -0.46%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -17,01%
PDR -15,87%
VHM -10,00%
VPB -6,70%
VJC -4,81%

Nhận định thị trường và chiến lược

“GIẰNG CO TỪNG ĐIỂM SỐ”

Phiên giao dịch ngày 14/02/2023 ghi nhận một phiên đi ngang với thanh khoản giảm sút. Thị trường mở cửa phiên
14/02/2023 rơi vào trạng thái giằng co. Sang tới phiên chiều, áp lực bán dâng cao khiến đà giảm của VN-Index bị nới
rộng. Kết phiên VN-Index giảm 5.06 điểm (0.48%), còn 1,038 điểm, HNX-Index tăng 0.37 điểm (0.18%), UPCoM tăng 0.74
điểm (0.96%). Thanh khoản thị trường cũng giảm đáng kể với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 5.489 tỷ đồng, giảm
38,4% so với phiên trước. Đây cũng là mức thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 11/2020. 

Rổ VN30 giao dịch tương đối khởi sắc trong phiên hôm nay với 17 mã tăng, 12 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu.
Trong đó, các cổ phiếu giao dịch kém tích cực như VCB, VIC, VHM, NVL, SAB, VRE. Ở diễn biến trái chiều, HPG, EIB, CTG,
CTB, VIB... thúc đẩy đà tăng cho chỉ số. Các nhóm chỉ số chính hôm nay cũng ghi nhận trạng thái giằng co. Khi kết phiên
ghi nhận 2 mã giữ trạng thái xanh tăng điểm là VNSML (+0.85%) và VNMID (+0.56%). Ở chiều ngược VNDIAMOND
(-0.13%), VNFINLEAD (-0.02%) giữ trạng thái đỏ vào cuối phiên.  

Xét theo nhóm ngành, đa số các nhóm ngành đều đi ngang hoặc mức độ biến động không quá lớn. Riêng nhóm bất
động sản diễn biến tiêu cực nhất với NVL giảm sàn, cùng với hai cổ phiếu vốn hóa lớn là VIC và VHM giảm gần 2%, từ
đó gây áp lực lên chỉ số chung. Song, nhóm chứng khoán, vật liệt xây dựng lại đóng vai trò là trụ cột nâng đỡ. Đi ngược
thị trường chung, cổ phiếu nhóm thép tràn ngập sắc xanh chủ đạo, với những cái tên bứt phá tăng trên 3% thị giá như
VGS (+4,31%), TLH (+3,26%), HSG (+3,13%)…HPG cũng tăng gần 2% giá trị. 

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng hơn 77 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HoSE,
khối ngoại mua ròng với giá trị 56 tỷ đồng. Tại chiều mua, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 96 tỷ đồng. Bên
cạnh đó là KBC với 22 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng VND, HSG, MSN với giá trị lần lượt 19, 14 và 12 tỷ
đồng. Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 43 tỷ đồng. Theo sau STB và
VHM bị bán khoảng 40 tỷ và 35 tỷ đồng.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXG -24,07%
HPX -22,20%
CRE -18,89%
DIG -16,67%
HBC -16,56%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Lạm phát tháng 1 của Mỹ cao hơn dự kiến. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lạm phát trong tháng 1/2023 của Mỹ
tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức kỳ vọng của các nhà kinh tế là 6,2%. Vào tháng 12/2022, tốc độ tăng
giá cả tại Mỹ là 6,5%. Lạm phát lõi (tốc độ tăng giá cả không tính đến ảnh hưởng của nhiên liệu và thực phẩm) của Mỹ
cũng cao hơn dự kiến, ở mức 5,6%, so với kỳ vọng là 5,5% của các nhà kinh tế.  

Nhật Bản thông báo nền kinh tế quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Trong quý 4/2022, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế
của nước này tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với quý trước đó. Đây là mức tăng trưởng thấp hơn
nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, chi tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm hơn 50% quy
mô nền kinh tế Nhật Bản, tăng 0,5%, chủ yếu nhờ nhu cầu đối với hàng hóa lâu bền vẫn khá mạnh, trong khi dịch COVID-
19 đã lắng dịu, khiến người dân đi du lịch và ăn ngoài nhiều hơn. Đây là quý thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng.

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



 BCG điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu 1
 Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết 2
 TPBank sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% 3
 Thay đổi nhân sự quản trị và điều hành, OGC báo lãi trăm tỷ đồng năm 2022 4
 Chứng khoán Mirae Asset… bán nhầm hơn 5 triệu cp của Chủ tịch Phát Đạt 5
 Ông Nguyễn Công Phú xin rút khỏi HĐQT HBC 6
 VietABank bất ngờ tăng lãi suất huy động 7
 Sacombank sắp đấu giá nhiều tài sản hàng trăm, nghìn tỷ để thu hồi công nợ 8
 Chủ tịch Eximbank (EIB): Nghi vấn thao túng giá cổ phiếu không làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 9

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CRE -29,47%
DXG -20,85%
EIB -18,45%
ROS -17,43%
DIG -15,87%

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

15/02/2023: Doanh số bán lẻ tháng 01/2023 của Mỹ 
16/02/2023: Chỉ số PPI tháng 01/2023 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.600,00 0,02% 0,51% 0,38%
USD/JPY 133,11 0,54% 0,35% 0,37%
GBP/USD 1,22 0,83% 1,67% 0,83%
EUR/USD 1,07 0,00% 0,00% 0,94%

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

 

%T-7 %T-30

Đồng 4,11 0,74% 1,73% 9,89%
Thép cuộn cán nóng 885,00 0,45% 11,60% 22,58%
Vàng 1.854,29 0,05% -0,70% 1,15%
Thép 4.006,00 -0,15% 0,53% 1,03%
Bạc 21,84 -0,59% -1,93% -5,94%
Quặng sắt 123,00 -2,38% -2,77% 5,13%
Gỗ 402,70 -2,75% -17,26% 11,71%

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

 

%T-30

Lợn hơi 87,25 1,04% 5,46% -6,08%
Lúa mì 786,00 -0,76% 4,77% 5,43%
Cà phê 183,55 3,67% 4,47% 10,37%
Đường 21,57 1,75% 4,40% 9,49%
Cao su 137,70 0,51% -1,43% 3,15%

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

Dầu thô Brent 85,58 -1,19% 5,67% 9,70%
Khí tự nhiên 2,57 6,64% 4,47% -32,01%
Than 219,50 -0,68% -6,60% -44,37%

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 15.380,56 -0,11% 0,23% 6,14%
Dow Jones 34.089,27 -0,46% 0,58% 2,88%
FTSE 100 7.953,85 0,08% 1,49% 4,86%
Nikkei 225 27.602,77 0,64% -0,33% 5,78%
S&P 500 4.136,13 -0,03% 0,61% 8,16%

14/02/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Dịch vụ Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng
Viễn thông

Công nghệ Thông tin
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí
Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp
Ngân hàng

Tài chính

1,73%
1,11%

0,55%
0,53%

0,12%
0,02%

-0,28%
-0,57%

-0,66%
-0,78%

-0,85%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/02/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HPG EIB TCB TPB BCM OCB VIB GVR SSI VND VRE VNM NVL VIC VPB CTG SAB VCB BID VHM

0,58

0,23 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14

-0,28 -0,31 -0,41 -0,47 -0,50 -0,54 -0,62

-1,18 -1,26

-1,79

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

01/02 02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02

-309

336

97

-143

-545

272

68

-203

160

-153

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

01/02 02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02

124

495
568

407

40

402

-30

60

-56

78

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

 

KLGD (CP)

HPG 96.104 4.679.700
KBC 21.757 981.300
VND 18.873 1.374.000
HSG 14.553 982.100
MSN 11.762 126.500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DGC -17.248 -327.300
DXG -22.033 -2.103.300
VHM -35.507 -828.200
STB -40.205 -1.648.200
VIC -43.177 -830.700

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

 

KLGD (CP)

KDH 5.793 218.100
HDG 3.371 116.100
DXS 1.938 300.000
POW 1.658 140.000
OCB 1.270 74.300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VNM -9.272 -123.600
ACB -9.445 -395.200
VPB -9.581 -567.600
FPT -11.239 -139.400
FUEVFVND -18.376 -818.800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.038,64 -0,48% -4,65% 3,39%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 6.720,22 -35,71% -30,00% -29,75%
HNX 204,86 0,18% -4,48% 0,85%
HNX GTGD (Tỷ VND) 564,48 -49,10% -29,24% -49,05%
Upcom 77,94 0,96% 2,61% 10,52%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 222,07 -51,97% -18,07% -69,03%
P/E VNindex (x) 11,69 -0,51% -2,83% 13,94%
P/B VNindex (x) 1,64 -0,61% -3,53% 3,80%

14/02/2023

NIKKEI 225

27,602.77 +0.64%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,380.56 -0.11%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BTT 7,00%
APG 6,98%
PDN 6,96%
RIC 6,92%
HOT 6,84%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phiên 14/02 thị trường đã test lại mốc 1.030 và rút chân tuy nhiên lực cầu không mạnh và chủ yếu kéo những cổ phiếu
trụ để giữ chỉ số. Chỉ báo MACD tiếp tục lao dốc và chuẩn bị phá vỡ ngưỡng 0 nên tình hình khá bi quan. Tại khung đồ thị
ngày, với việc dải Bollinger band đang có xu hướng mở xuống dưới cùng với các chỉ báo đều đồng loạt cho tín hiệu tiêu
cực cho thấy rủi ro trong ngắn hạn đã gia tăng lên đáng kể. Vùng hỗ trợ gần quanh 1.030 - 1.040 vẫn đang được giữ
vũng tính đến thời điểm hiện tại. Thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm điểm và có thể điều chỉnh xuống vùng
hỗ trợ sâu hơn quanh vùng hỗ trợ 980 điểm. Dưới góc độ tích cực, lực cầu tại vùng hỗ trợ gần 1.030-1.040 điểm có thể
giúp chỉ số VN-Index hồi phục trở lại để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.050-1.060 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – MSN
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – VPB
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – GMD

https://vietstock.vn/2023/02/bcg-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-von-tu-phat-hanh-co-phieu-764-1039374.htm
https://vietstock.vn/2023/02/gan-710-trieu-co-phieu-flc-bi-huy-niem-yet-741-1039375.htm
https://vietstock.vn/2023/02/tpbank-sap-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-25-738-1039308.htm
https://vietstock.vn/2023/02/thay-doi-nhan-su-quan-tri-va-dieu-hanh-ogc-bao-lai-tram-ty-dong-nam-2022-737-1038737.htm
https://vietstock.vn/2023/02/chung-khoan-mirae-asset8230-ban-nham-hon-5-trieu-cp-cua-chu-tich-phat-dat-830-1039314.htm
https://vietstock.vn/2023/02/ong-nguyen-cong-phu-xin-rut-khoi-hdqt-hbc-214-1039479.htm
https://vn.investing.com/news/economy/vietabank-bat-ngo-tang-lai-suat-huy-dong-2013895
https://vn.investing.com/news/economy/sacombank-sa-p-dau-gia-nhieu-tai-san-hang-tram-nghin-ty-de-thu-hoi-cong-no-2013870
https://vn.investing.com/news/economy/chu-tich-eximbank-eib-nghi-van-thao-tung-gia-co-phieu-khong-lam-anh-huong-den-hoat-dong-ngan-hang-2013868
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkq-q4-2022-msn/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-vpb/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-gmd/

