
⚡ Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, Dow Jones tăng hơn 40 điểm vào ngày thứ Hai (06/03), ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp khi Phố Wall cố gắng duy trì đà tăng của

tuần trước, và nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bận rộn với nhiều thông tin kinh tế.

- Giá dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,4% lên 86,18 USD/thùng vào ngày thứ Hai (06/03), phục hồi từ mức giảm ban dầu, khi các giám đốc điều hành công ty dầu

mỏ hàng đầu thảo luận về tình trạng nguồn cung khan hiếm và hy vọng nhu cầu của Trung Quốc tăng lên.

- Lạm phát của Thụy Sỹ cao nhất kể từ tháng 8/2022.

- Hàn Quốc: Chỉ số CPI tháng 2 tăng chậm lại.

- Hiện tượng El Nino có thể khiến giá lương thực biến động mạnh hơn.

- Nỗi sợ bị hạ xếp hạng tín nhiệm khiến các doanh nghiệp từ bỏ phát hành trái phiếu mới.

- Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu “tan băng”.

- Hàn Quốc: Chỉ số CPI tháng 2 tăng chậm lại.

⚡ Tin trong nước:

- Ngân hàng Nhà nước: Hiện đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân.

- Giám đốc Phân tích VinaCapital: Lãi suất tiền gửi giảm sẽ thúc đẩy dòng tiền chảy sang chứng khoán và bất động sản cho thuê.

- Cổ phiếu bất động sản bứt phá sau khi công bố nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp.

- Hòa Phát: Sản lượng bán thép tháng 2 giảm 33% so với cùng kỳ.

- Fubon ETF sắp được chấp thuận bơm thêm 4.000 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam.

- Góc nhìn CTCK: Khó đoán định xu hướng, ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu.

- Phiên 06/03: Khối tự doanh bán ròng khớp lệnh hơn 113 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm ACB, STB, VPB, HPG, và SSI.

- Phiên 06/03: Khối ngoại bán ròng hơn 100 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào NVL, VND, VIC, và DXG.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)
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(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: PRC - CTCP Logistics Portserco thông báo trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 350%. Ngày giao dịch không hưởng quyền:

30/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 20/04/2023.
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Điều kiện sử dụng bản tin: Bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công

ty. Mọi sự cung cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền.

Khuyến cáo: Nội dung trong bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng

tin cậy và chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tham khảo. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin

trên.

BẢN TIN NGÀY

Nguồn: HOSE, HNX, Aseansc tổng hợp

44,977,800
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Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Ba (07/03), chỉ số VN-Index giao dịch theo chiều hướng

tích cực, đóng cửa tăng gần 11 điểm, mức thấp hơn trung bình trong ngày.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 10,66 điểm (+1,04%), đóng

cửa ở mức 1.037,84 điểm. Thanh khoản HSX ở mức hơn 473 triệu cổ phiếu

(+12%), giá trị gần 8.300 tỷ đồng (+22%). Độ rộng thị trường nghiêng về số

mã tăng giá (210 mã tăng/ 160 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ mua ròng

gần 159 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào STB, CTG, HDB, HSG, và

SSI.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận một phiên tăng điểm khá với giá đóng cửa ở

mức thấp hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá

và ở gần mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua đang tạm

thời chiếm ưu thế, và xu hướng siêu ngắn hạn có dấu hiệu tích cực hơn. Do

đó, chúng tôi kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm

trong phiên tới. Dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ số VN-Index sẽ có

quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần

1.040 – 1.045 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.050 – 1.055 điểm. Sự

rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà

tăng về phía cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực

cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện

lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.
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