
⚡ Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ giảm khá, Dow Jones giảm hơn 380 điểm vào ngày thứ Sáu (17/3), khi nhà đầu tư rút khỏi First Republic Bank và nhiều cổ phiếu ngân hàng 

khác giữa những lo ngại về khủng hoảng tài chính.

- Giá dầu giảm khá, dầu Brent giảm 2,1% xuống 73,11 USD/thùng vào ngày thứ Sáu (17/3), đảo chiều từ đà tăng hơn 1 USD/thùng vào đầu phiên và sụt hơn 3 

USD/thùng khi những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng khiến giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng.

- UBS chính thức mua lại Credit Suisse với giá 3.2 tỷ USD, NHTW cam kết cho vay 108 tỷ USD.

- Fitch: Các ngân hàng châu Á có thể đứng vững trước rủi ro của giới nhà băng Mỹ.

- Giá nhà toàn cầu tiếp tục sụt giảm.

- OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023.

- PBoC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần đầu tiên trong năm 2023.

⚡ Tin trong nước:

- Phó Thống đốc NHNN: Giảm lãi suất điều hành là tín hiệu tốt, nhiều ngân hàng cũng đã hạ lãi suất huy động.

- Phái đoàn Mỹ lớn nhất từ trước đến nay sắp thăm Việt Nam: 50 doanh nghiệp gồm SpaceX, Netflix, Boeing góp mặt.

- VinaCapital: Sự sụp đổ đột ngột của SVB hay vấn đề thanh khoản ở Credit Suisse không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam.

- Giá xăng dự báo sẽ giảm sâu vào ngày mai (21/3).

- NCB muốn tăng vốn điều lệ gấp hơn 2 lần trong năm nay.

- Novaland (NVL) đề xuất được thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ bằng bất động sản.

- Góc nhìn chuyên gia: "Nín thở" chờ cuộc họp của Fed, thị trường tiếp tục tích luỹ hay tăng trong nghi ngờ?

- Phiên 17/03: Khối tự doanh mua ròng khớp lệnh gần 20 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm THI, FPT, PVD, và HPG.

- Phiên 17/03: Khối ngoại mua ròng gần 616 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào SHB, NVL, VND, SSI, và DCM.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)
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(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: ADC - CTCP Mỹ thuật và Truyền thông thông báo trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng

quyền: 22/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 05/05/2023.
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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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867,82 tỷ

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Hai (20/03), chỉ số VN-Index giao dịch theo chiều hướng

tiêu cực, đóng cửa giảm hơn 22 điểm, mức gần thấp nhất trong phiên. Kết

thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 22,04 điểm (-2,11%), đóng cửa

ở mức 1.023,10 điểm. Thanh khoản HSX ở mức hơn 567 triệu cổ phiếu

(+0%), giá trị gần 9.800 tỷ đồng (-5%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã

giảm giá (48 mã tăng/ 369 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ bán ròng hơn

346 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào HPG, VIC, VNM, STB, và VCB.

Nhận định của ASEANSC:

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

mức thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và ở gần

mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên bán đang tạm thời chiếm

ưu thế, và xu hướng ngắn hạn có dấu hiệu xấu đi. Do đó, chúng tôi cho rằng

khả năng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính giảm điểm trước khi tìm được

vùng cân bằng mới. Dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index sẽ có quán

tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.015 – 1.020

điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.005 – 1.010 điểm. Sự giằng co được kỳ

vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất

định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về 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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