
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 3,38%
VPB 2,99%
ACB 2,94%
PDR 2,83%
GVR 2,47%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BBC 29,26%
SII 25,40%
ST8 18,33%
BTT 17,09%
APG 16,01%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC 6,97%
HQC 6,90%
VCG 6,90%
DXG 6,83%
FCN 6,70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 84,18%
SC5 61,76%
ABR 43,51%
HCD 37,89%
KSB 34,38%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -6,69%
STB -4,30%
VHM -0,58%
VJC -0,10%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
PDN -6,99%
FTM -6,97%
HOT -6,93%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPG 5,32%
FPT 1,12%
KDH 1,10%
VCB 1,09%
GAS 0,75%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
IBC -14,58%
PTL -13,20%
PXS -11,92%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Với nhịp hồi phục ngắn, NĐT có thể xem xét các lướt sóng T+ với tỷ trọng tài khoản thấp tới ngưỡng kháng cự của
VNIndex vùng giá 1.080-1.100 tập trung vào các cổ phiếu Vật liệu xây dựng, Thép, Đầu tư công, Ngân hàng, ... khi có giá
đỏ. Với NĐT không ưa thích lướt sóng T+ thì vẫn nên chờ cơ hội giải ngân khi thị trường kết thúc xu hướng giảm và
quan sát thị trường phản ứng tại các mốc hỗ trợ như 1.030, 1.000 và 985. Nhịp hồi phục 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
 

HT1 15,00%
HSG 11,44%
CKG 10,55%
TCM 10,42%
LCG 10,29%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
HOT -37,68%
MCG -34,12%
RIC -32,20%
AGM -30,02%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 16/02/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 23,02%
VCB 16,25%
HPG 14,29%
VIB 13,85%
POW 12,68%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LCG 56,69%
HHV 48,21%
HT1 43,06%
ANV 40,82%
HSG 26,89%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -23,63%
PDR -14,84%
STB -9,32%
VHM -9,19%
MWG -6,46%

VNINDEX

1,048.20 +0.92%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EIB -4,98%
PGV -3,43%
SJS -1,53%
KDC -1,48%
PGD -1,32%

HNX

207.97 +1.52%

UPCOM

79.47 +1.96%

DOW JONES

34,128.05 +0.11%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -22,30%
PDR -18,96%
VHM -10,90%
VJC -7,06%
VPB -5,23%

Nhận định thị trường và chiến lược

"HỒI PHỤC SAU NHỮNG NGÀY NGỦ MÊ"

Thị trường chứng khoán Việt Nam 15/2/2023, sau nhiều phiên giao dịch ảm đạm, VN-Index đã hồi phục mạnh mẽ. Sắc
xanh lan toả khi bắt đầu mở phiên, chỉ số có thời điểm tăng hơn 12 điểm để cán mốc 1.051. Sang đến phiên chiều đà
tăng thu hẹp đáng kể, song sau phiên ATC, VN-Index vẫn đóng cửa với mức tăng khá tích cực. Kết phiên, VN-Index tăng
gần 9,5 điểm (tương đương 0,92%) để tiến lên mốc 1.048 điểm. Sắc xanh bao phủ với mã giảm 610 mã tăngđiểm, áp
đảo hoàn toàn so với mã giảm. Thanh khoản tăng vọt khi giá trị giao dịch vượt 9.800 trên HOSE. 

Chỉ số VN30 kết phiên tăng 8.41 điểm (+0.81%), lên mức 1,043.34 điểm. Bên mua chiếm ưu thế hơn trong rổ với 25 mã
tăng, 4 mã giảm và 1 mã đứng giá. Giao dịch tích cực nhất rổ là các cổ phiếu VPB, ACB, PDR và GVR. Chiều ngược lại,
NVL giảm hết biên độ, STB, VHM, VJC cũng giảm điểm. Các nhóm chỉ số chính hôm nay cũng ghi nhận đà phục hồi
tương đối mạnh mẽ khi không có sự xuất hiện của sắc đỏ. Trong đó, dẫn đầu đà tăng là VNSML (+1.76%) tiếp đó là
VNMID (+1.01%), VNDIAMOND (+0.96%) và cuối cùng là VNFINLEAD (+0.65%) giữ vững sắc xanh tăng điểm tới cuối
phiên. 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm đều ghi nhận sắc xanh đang chiếm phần lớn ưu thế. Trong đó, nổi bật nhất trong phiên
là nhóm cổ phiếu bất động sản khi đua nhau tăng giá. Nhiều cái tên quen thuộc như L14, DXG, IBC đều tăng kịch trần.
Các mã khác cũng tăng ấn tượng trên 4% như CEO, DIG, LDG, CRE, NBB,… Ngược chiều, NVL vẫn chưa thể thoát khỏi áp
lực chốt lời khi giảm hết biên độ, dư bán sàn chất đến hơn 2,7 triệu cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng bứt phá
mạnh mẽ khi FCN, HHV, LCG đều tăng hết biên độ. Nhiều mã khác như KBC, CTI, HUT, CTD, VC9 cũng đồng loạt bứt phá
mạnh mẽ trên 2,4% -6,2%. Sắc xanh cũng bảo phủ nhóm cổ phiếu ngân hàng khi hầu hết cổ phiếu đều tăng điểm tích
cực. Cụ thể, TCB (+2,9%), SHB (+1,5%), BID (+1,4%), TPB (+1,3%).… Ngược chiều, vẫn có một vài mã như OCB, STB, EIB đi
lùi giảm điểm. Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến khả quan với sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo. Hàng loạt
cổ phiếu như MBS, SHS, EVS, VCI, HCM, DSC, FTS, đồng thuận tăng trên 2% giá trị. 

Giao dịch khối ngoại phiên hôm nay cũng không mấy tích cực, khi thị trường hồi phục nhưng họ lại quay đầu bán ròng
với tổng giá trị gần 323 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 330 tỷ
đồng. Tại chiều mua, E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KDH xếp tiếp theo danh
sách mua ròng mạnh trên HoSE với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu chứng khoán là VCG và
VCG với giá trị lần lượt 15 tỷ và 13 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, STB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với
giá trị 179 tỷ đồng; theo sau NVL, DXG bị bán khoảng 73 và 57 tỷ đồng mỗi mã.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EIB -16,00%
HPX -15,43%
CRE -14,76%
DXG -13,78%
KHG -13,33%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Các ngân hàng trung ương ở các thị trường châu Á mới nổi, dẫn đầu là Ấn Độ, đang nhanh chóng củng cố kho dự trữ
ngoại hối để giúp họ bảo vệ đồng tiền của mình trong trường hợp giá đồng đô la Mỹ bật tăng trở lại. Theo dữ liệu của
Bloomberg, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á đã bổ sung tổng cộng khoảng 132 tỉ đô la kể từ
tháng 11-2022. Con số này cao hơn một nửa lượng đô la mà họ bán ra vào năm ngoái. Dự trữ ngoại hối của các nền kinh
tế này giảm 243 tỉ đô la trong 10 tháng đầu năm 2022 khi họ tìm cách ngăn đồng nội tệ giảm sâu hơn nữa so đồng đô la. 

Các quan chức Fed cho biết sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất dần dần để kiểm soát lạm phát, và cho hay áp lực giá cả do thị
trường việc làm được cải thiện có thể đẩy chi phí vay cao hơn họ từng nghĩ. Ông Williams hôm 14/2 có giọng điệu “diều
hâu” hơn. Ông nói rằng việc kết thúc năm 2023 với lãi suất trong khoảng 5,00-5,50% dường như “phù hợp" cho triển
vọng chính sách của Fed.

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



 Giá đất nền phía Nam giảm mạnh 1
 Việt Nam là trung tâm dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á của Nhật Bản 2
 Lo thất thu thuế 1.200 tỉ vì đường gian lận xuất xứ 3
 Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành xin thêm 5,800 tỷ đồng vốn từ ngân sách trung ương 4
 Loạt đề xuất của Bộ Tài chính để gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp 5
 BAF muốn mua thêm một công ty chăn nuôi heo ở Tây Ninh 6
 Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chi 219 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn 7
 Bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam 8

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CRE -27,94%
EIB -24,73%
ROS -17,43%
HVN -15,19%
DXG -14,79%

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

16/02/2023: Chỉ số PPI tháng 01/2023 của Mỹ 
23/02/2023: GDP quý 4/2022 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.615,00 0,06% 0,06% 0,60%
USD/JPY 134,11 0,75% 2,33% 0,53%
GBP/USD 1,20 -1,64% 0,00% 0,84%
EUR/USD 1,07 0,00% 0,00% 1,90%

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

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 906,00 2,37% 12,97% 25,31%
Quặng sắt 126,50 1,61% 1,61% 9,05%
Thép 4.068,00 1,55% 2,24% 1,67%
Gỗ 400,90 -0,45% -14,61% 13,22%
Bạc 21,63 -0,96% -2,52% -9,16%
Vàng 1.836,19 -0,98% -2,01% -1,58%
Đồng 4,05 -1,46% -0,74% 6,02%

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

 

%T-30

Lợn hơi 86,50 -0,86% 3,87% -5,50%
Lúa mì 769,25 -2,13% 2,60% 3,01%
Đường 21,38 -0,88% 2,59% 9,42%
Cà phê 176,85 -3,65% -0,11% 9,64%
Cao su 137,60 -0,07% -0,94% 2,99%

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

Dầu thô Brent 85,38 -0,23% 2,02% 8,32%
Khí tự nhiên 2,47 -3,89% -4,26% -27,99%
Than 219,90 0,18% -13,98% -44,68%

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 15.506,34 0,82% 1,21% 7,41%
Dow Jones 34.128,05 0,11% -0,08% 2,58%
FTSE 100 7.997,83 0,55% 1,69% 4,77%
Nikkei 225 27.501,86 -0,37% -0,66% 6,94%
S&P 500 4.147,60 0,28% -0,39% 7,65%

15/02/2023
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1. Độ rộng thị trường

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

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Công nghiệp
Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng
Công nghệ Thông tin

Tài chính
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

2,32%
2,16%

1,36%
1,20%

0,93%
0,89%
0,87%

0,76%
0,58%

0,56%
-0,10%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/02/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VPB BID GAS VNM VCB ACB TCB GVR HPG CTG SJS SGT PDN OCB KDC PGV VHM EIB NVL STB

0,83
0,75 0,71 0,68

0,59 0,59
0,48

0,35 0,29 0,24

-0,02 -0,02 -0,05 -0,05 -0,06
-0,18

-0,27 -0,34 -0,39
-0,49

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

02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02 15/02

336

97

-143

-545

272

68

-203

160

-153

57

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

02/02 03/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02 15/02

495
568

407

40

402

-30

60

-56

78

-319

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

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 38.214 2.147.800
KDH 14.596 539.500
VCG 13.529 673.400
PVD 13.395 635.800
BID 9.688 220.200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VND -44.077 -3.138.200
VIC -51.903 -1.007.200
DXG -56.642 -5.284.400
NVL -72.497 -6.499.000
STB -177.380 -7.545.800

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

 

KLGD (CP)

STB 15.846 675.500
KDH 11.484 423.300
HDG 6.863 231.100
TCB 5.914 216.000
MWG 5.524 128.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HSG -1.492 -98.800
NVL -1.539 -138.700
DGW -2.773 -70.000
FUEVFVND -15.992 -704.300
E1VFVN30 -27.910 -1.566.500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.048,20 0,92% -1,66% 3,20%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.856,47 46,67% -18,95% -7,61%
HNX 207,97 1,52% -0,97% 0,94%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.018,06 80,35% -5,34% 12,31%
Upcom 79,47 1,96% 5,20% 12,82%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 357,92 61,17% -4,46% -58,93%
P/E VNindex (x) 11,80 0,94% -3,28% 12,81%
P/B VNindex (x) 1,65 0,61% -4,07% 2,48%

15/02/2023

NIKKEI 225

27,501.86 -0.37%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,506.34 +0.82%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TTE 6,99%
DRH 6,96%
RIC 6,92%
TNC 6,92%
THI 6,87%

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 15/02/2023, VN-Index xuất hiện cây nến xanh và chững lại đà giảm với thanh khoản gia tăng. Vùng
hỗ trợ quanh 1.030-1.040 đã hỗ trợ giá tốt và cho thấy phản ứng hồi phục tại vùng giá này. Thị trường có thể bước vào
nhịp hồi phục ngắn lên vùng kháng cự 1.060 và xa hơn ở vùng 1.080 - 1.110. Tuy nhiên đây sẽ là nhịp hồi phục trong xu
hướng giảm điểm xuống vùng hỗ trợ sâu hơn quanh vùng hỗ trợ 980 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

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

https://vietstock.vn/2023/02/gia-dat-nen-phia-nam-giam-manh-4220-1039586.htm
https://vietstock.vn/2023/02/viet-nam-la-trung-tam-dich-chuyen-chuoi-cung-ung-sang-dong-nam-a-cua-nhat-ban-768-1039590.htm
https://vietstock.vn/2023/02/lo-that-thu-thue-1200-ti-vi-duong-gian-lan-xuat-xu-118-1039600.htm
https://vietstock.vn/2023/02/cao-toc-gia-nghia-8211-chon-thanh-xin-them-5800-ty-dong-von-tu-ngan-sach-trung-uong-4221-1039634.htm
https://vietstock.vn/2023/02/loat-de-xuat-cua-bo-tai-chinh-de-go-kho-cho-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-3118-1039638.htm
https://vietstock.vn/2023/02/baf-muon-mua-them-mot-cong-ty-chan-nuoi-heo-o-tay-ninh-764-1039754.htm
https://vietstock.vn/2023/02/thuy-dien-vinh-son-song-hinh-chi-219-ty-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-3118-1039639.htm
https://vietstock.vn/2023/02/bat-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tinh-ha-nam-768-1039685.htm
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-vnm/

