
⚡ Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ bị bán mạnh, Dow Jones giảm gần 600 điểm vào ngày thứ Ba (07/3), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng 

lãi suất có thể cần phải cao hơn trong thời gian dài hơn.

- Giá dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 3,4% xuống 83,29 USD/thùng vào ngày thứ Ba (07/3), sau khi những nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về việc nâng lãi suất, đồng USD mạnh hơn và Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế yếu hơn.

- Nguy cơ khủng hoảng nợ vay thế chấp do nghĩa vụ nợ thế chấp gia tăng.

- Doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Mỹ rơi vào khủng hoảng tiền mặt.

- Chủ tịch Powell: Nếu dữ liệu kinh tế vẫn nóng, Fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn.

- Chuyên gia Mỹ lo kinh tế toàn cầu “hạ cánh cứng”.

⚡ Tin trong nước:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nghị định số 08 sẽ đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp trở lại thị trường trái phiếu.

- HoREA: Tin vui cho doanh nghiệp địa ốc khi 119.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong năm nay được "gỡ khó".

- Định giá ngành bất động sản Việt Nam đang rẻ đến 44% so với trung bình 3 năm, song áp lực vẫn còn nhiều trong 3-6 tháng tới.

- Chính sách tiền tệ thắt chặt có thể sớm chấm dứt, tăng trưởng GDP dự báo tiếp tục giảm tốc trong quý I.

- HSBC: Đầu tư FDI tích cực sẽ nhanh chóng đưa Việt Nam lên thị trường mới nổi.

- Dứt chuỗi bán ròng 14 phiên liên tiếp, khối ngoại quay xe mua ròng hàng trăm tỷ đồng.

- Góc nhìn CTCK: Chưa phải là thời điểm thích hợp để mua mới cổ phiếu.

- Phiên 07/03: Khối tự doanh mua ròng khớp lệnh gần 200 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm ACB, STB, TCB, VCB, và VPB.

- Phiên 07/03: Khối ngoại mua ròng gần 159 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào STB, CTG, HDB, HSG, và SSI.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: NAV - CTCP Nam Việt thông báo trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 27/04/2023.
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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
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Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Tư (08/03), mặc dù có lúc giảm hơn 10 điểm, tuy nhiên

lực cầu tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh, đóng cửa tăng

hơn 11 điểm, mức cao nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-

Index tăng 11,34 điểm (+1,09%), đóng cửa ở mức 1.049,18 điểm. Thanh

khoản HSX ở mức hơn 510 triệu cổ phiếu (+8%), giá trị hơn 8.500 tỷ đồng

(+2%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá (256 mã tăng/ 123 mã

giảm). Về phía nước ngoài, họ mua ròng hơn 241 tỷ đồng trên HSX, tập

trung chủ yếu vào HPG, VND, SSI, FRT, và HSG.

Nhận định của ASEANSC:

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

mức cao nhất trong ngày, mặc dù có lúc giảm hơn 10 điểm, trong bối cảnh

thanh khoản tăng nhẹ và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên

mua đang chiếm ưu thế, và xu hướng 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

1.050 – 1.055 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.060 – 1.065 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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