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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 ngày 
(tỷ đ)

% GTGD TB 10 tuần

VNINDEX 1.20% -5.74% 56,623                    75%
HNXINDEX 0.50% -5.84% 6,332                      84%
UPINDEX 0.17% 2.37% 2,494                      78%
VN30 1.23% -7.38% 23,413                    72%
VN30F1M 1.72% -6.85% 263,860                  75%
HNX30 1.13% -2.89% 5,017                      82%
VNDIAMOND 0.20% -9.48% 10,111                    63%
VN FIN SELECT 1.74% -5.50% 21,178                    72%
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Nhận định thị trường
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“HỒI PHỤC LAY LẮT”: Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/03/2023, VNIndex đóng cửa tại mức 1.053,00 điểm, giảm 2,95 điểm (-0,28%). Thị trường có một
tuần hồi phục điểm số chậm rãi sau thời gian dài giảm điểm và đi ngang. Thị trường đã cho thấy sự hung phấn ngay từ ngày thứ 2 đầu tuần (6/3) trước
thông tin tích cực về Nghị định 08/2023 về TPDN được ban hành. Thông tin tích cực trong tuần tiếp tục đưa chỉ số đi lên với sự phân hóa giữa các nhóm
ngành và rung lắc trong phiên. VNIndex đóng tuần ghi nhận tăng 28,23 điểm (+2,75%) so với tuần trước đó với thanh khoản cải thiện đạt 2,310 tỷ cổ
phiếu (tăng 12% so với tuần trước đó).

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành tăng điểm luân phiên và có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong ngành. Các nhóm đang tăng điểm tích cực là Đầu
tư công (HHV, PLC, LCG), Thép (NKG, HSG), Ngân hàng (VPB, CTG, STB, EIB), Chứng khoán (HCM, VCI). Nhóm Bất động sản ghi nhận hồi phục trở lại như
PDR và NVL đều tăng hơn 10% trong tuần, ngoài ra VHM, KDH, HDC cũng ghi nhận hồi phục tích cực. Nhóm Hàng không, Chăn nuôi cũng có biến động
hồi phục tích cực sau thông tin Trung Quốc mở cửa du lịch lại với Việt Nam.

Khối ngoại đang trong vai trò ủng hộ thị trường khi đã quay lại mua ròng với giá trị 997 tỷ đồng trong tuần. Trong đó, khối ngoại đã mua ròng trong tuần
HPG (+177 tỷ), SSI (+165 tỷ), POW (+100 tỷ), HDB (+99 tỷ), CTG (+95 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã đang bị bán ròng mạnh nhất trong tuần là DCM (-97
tỷ), NVL (-75 tỷ), DXG (-74 tỷ), VCB (-53 tỷ).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Ở khung đồ thị tuần, VNIndex hình thành một cây nến tăng điểm nhỏ bật lại từ vùng hỗ trợ 1.030 và đóng cửa trên đường MA20
tuần và dưới đường MA10 tuần. Thanh khoản tuần đạt 2,31 tỷ cổ phiếu, tăng 12% so với tuần trước đó. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số đã vượt ra khỏi vùng
kháng cự 1.040 thành công và đang đi ngang tích lũy 2 phiên nằm trên đường MA20 ngày. Thanh khoản ghi nhận gia tăng vào các phiên tăng điểm. Đây
là dấu hiệu cho thấy nhịp hồi phục vẫn tiếp tục và thị trường sẽ hướng tới vùng kháng cự 1.080 - 1.100. Ở trung hạn, thị trường đang dao động sideway
trong biên độ từ 1.020 – 1.100. Nếu thị trường giảm xuống thủng trendline dưới thì xu hướng giảm sẽ tiếp diễn xuống test vùng hỗ trợ 980 và có thể thấp
hơn ở vùng 930.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG: Trong ngắn hạn, nhịp hồi phục vẫn đang tiếp tục, tuy nhiên vùng lợi nhuận kỳ vọng còn rất thấp do thị trường đã gần vùng
kháng cự 1.080 và dòng tiền còn yếu. Vì vậy NĐT có thể tham gia trading T+, mua với các mã đã tích lũy và bán khi giá tăng tới vùng kháng cự với tỷ trọng
tài khoản nhỏ. NĐT cần quản trị rủi ro, hạn chế tham gia mua mới và hạ tỷ trọng để bảo vệ tài khoản. Ở trung hạn, thị trường đang dao động sideway
trong biên độ từ 1.020 – 1.100. Nếu thị trường giảm xuống thủng trendline dưới thì xu hướng giảm sẽ tiếp diễn xuống test vùng hỗ trợ 980 và có thể thấp
hơn ở vùng 930. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị
trong kênh tư vấn trực tiếp.
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Tin tức nổi bật mới

▪ Link: NHNN thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

▪ Link: Bloomberg: VPBank sẽ hoàn tất bán 15% vốn cho SMBC với giá 1,4 tỷ USD trong tháng 3/2023

▪ Link: Ngành giao thông sẽ đầu tư 27 dự án trong năm 2023

▪ Link: Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng 

▪ Link: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần tháo gỡ vấn đề tài chính một cách toàn diện căn cơ

Lịch sự kiện đáng chú ý

▪ 14/03/2023: Công bố chỉ số CPI tháng 2 của Mỹ

▪ 16/02/2023: Đáo hạn HĐTL tháng 2 (VN30F2302)

▪ 16/02/2023: Công bố chỉ số sản xuất PPI tháng 1 của Mỹ

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

▪ Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – HAH

▪ Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/22 – ACB

https://vn.investing.com/news/economy/nhnn-thanh-tra-dot-xuat-11-ngan-hang-ve-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-2019165
https://vn.investing.com/news/economy/bloomberg-vpbank-se-hoan-tat-ban-15-von-cho-smbc-voi-gia-14-ty-usd-trong-thang-32023-2019131
https://vietnambiz.vn/nganh-giao-thong-se-dau-tu-27-du-an-trong-nam-2023-202331116846337.htm
https://vietnambiz.vn/du-kien-tong-so-thue-va-tien-thue-dat-duoc-gia-han-hon-100000-ty-dong-20233102241493.htm
https://thoibaonganhang.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-can-thao-go-van-de-tai-chinh-mot-cach-toan-dien-can-co-136959.html
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-hah/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q4-2022-acb/
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày
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9

-121 -120
-74

206
261

185

418

-200
-100

0
100
200
300
400
500

3/2 3/3 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

Giá trị mua/bán ròng NĐT nước ngoài (tỷ đồng)

-117
-199 -198

151

-212
-135

-311-400

-300

-200

-100

0

100

200

3/2 3/3 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

Giá trị mua/bán ròng NĐT tự doanh (tỷ đồng)

177 164

100 99 95

-50 -53
-74 -75

-97
-150

-100

-50

0

50

100

150

200

HSG SSI POW HDB CTG KDC VCB DXG NVL DCM

Top 05 mua/bán ròng NĐT nước ngoài trong tuần (tỷ 
đồng)

20 14 14 14 11

-34 -43
-55

-78

-122-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40

Top 05 mua/bán ròng NĐT tự doanh trong tuần (tỷ 
đồng)



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn
miễn phí trên Zalo của ABS

10



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa
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Chứng khoán % 7 ngày % 30 ngày Năng lượng % 7 ngày % 30 ngày Kim loại và VLXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX 1.20% -5.74% Dầu thô -1.30% -4.10% Vàng 1.65% -3.13% Đường 2.87% 2.32%
Dow jones -2.30% -4.41% Dầu thô brent -2.08% -4.04% Bạc -2.29% -12.90% Lợn hơi 1.51% -0.25%
DAX 1.74% 3.31% Khí tự nhiên -13.17% -15.28% Thép 2.83% 4.70% Cao su -6.86% -7.06%
Nikkei 225 2.89% 3.47% Than -6.66% -49.38% Quặng sắt 1.95% 4.82% Lúa mì -4.99% -11.99%
Shanghai composite -0.11% 1.11% Gasoline -1.12% -4.35% Đồng -2.88% -4.03% Cà phê -1.65% 9.03%

Chỉ số Dow Jones có tuần giảm điểm mạnh sau dữ liệu
việc làm cao hơn dự kiến và sự sụp đồ của ngân hàng
Silicon Valley gây lo ngại làm tổn thương hệ thống tài
chính của Mỹ.

Giá dầu có có tuần giảm điểm và tiếp tục đi ngang
trong vùng 74-80 USD/thùng. Trong khi giá khí và
than tiếp tục giảm mạnh du nhu cầu vẫn đang ở mức
thấp.

Trải nghiệm
ngay ứng dụng

ABS invest 

Tham gia room tư
vấn miễn phí trên 

Zalo của ABS
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▪ Mỹ: Ngân hàng SVB sụp đổ. Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) đã sụp đổ vào thứ Sáu, trở thành vụ

phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ sau khi người gửi rút tiền dẫn tới cạn kiệt thanh

khoản. SVB là ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ, với khoảng 209 tỷ đô la tài sản tính đến ngày 31/12, theo Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Rắc rối của SVB đã kéo theo một loạt lĩnh vực khác gặp khó khăn. Các nhà

đầu tư đã bán phá giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn và nhỏ vào thứ Năm, làm mất đi 52 tỷ đô la giá trị

vốn hóa chỉ riêng của bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Các siêu ngân hàng đã phục hồi vào thứ Sáu

nhưng nhiều ngân hàng nhỏ hơn vẫn tiếp tục lao dốc. Một số đã bị dừng giao dịch vì biến động giá quá

mức.

▪ Mỹ có thêm 311,000 việc làm trong tháng 2, cao hơn dự báo của các chuyên gia. Trong tháng 2/2023,

số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 311,000 việc làm, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong ngày

10/03. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo 225,000 việc làm của các chuyên gia tham gia cuộc thăm

dò của Dow Jones và là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn còn nóng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên

3.6% khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 62.5%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Con số này

cao hơn kỳ vọng 3.4% của các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin tốt về phía lạm

phát tiền lương. Tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 4.6% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo tăng 4.8% của

các chuyên gia kinh tế. Nếu so với tháng trước, tiền lương mỗi giờ tăng 0.2%, cũng thấp hơn dự báo tăng

0.4%.

Sự kiện nổi bật thị trường thế giới vừa qua



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An
Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời
điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách
nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý
kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể
hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có
thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích
cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá
nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất
mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo
cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập
và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối
với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn
nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Thông tin liên hệ
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626 Số máy lẻ: 135
Email: research@abs.vn
Website: www.abs.vn

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn
miễn phí trên Zalo của ABS
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