
VNIndex HNXIndex Upcom

Đóng cửa 1,117.10 220.76 74.99

Thay đổi 9.02 0.89 1.01

%Chg 0.81 0.41 1.36

YTD 10.92 7.53 4.66

KLGD (tr.cp) 604.93 70.41 44.98

%Chg 13.91 35.38 45.95

GTGD (tỷ đ) 11,102.03 976.19 529.78

Số mã tăng 275 131 253

Số mã giảm 132 52 91

Không đổi 59 41 70

PE 11.90 14.38 11.84

PB 1.78 1.25 1.34

•

Ròng 518.88 33.42 -7.75

Đóng cửa Thay đổi %Chg

VN30-Index 1130.65 8.73 0.78

VN30F2302 1127.00 6.00 0.54

VN30F2303 1125.10 6.20 0.55

VN30F2306 1111.60 9.70 0.88

VN30F2309 1106.10 1106.10 #N/A N/A

23.38

15.63
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Mỹ: Kinh tế dự kiến tăng trưởng chậm hơn trong quý IV/2022.

Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong

những tháng cuối cùng của năm 2022 do những lo ngại về suy

thoái ngày càng trở nên rõ rệt.

1,555.72 36.63

255.69

• Lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ xuyên suốt phiên giao dịch

hôm nay đã giúp 3/4 HĐTL đóng cửa tăng từ 6 đến 9,7 điểm.

Trong đó, VN30F2301 tăng 0,5% lên mức 1.127 điểm, hiện đang

thấp hơn 3,65 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.

NĐTNN Bán 

(tỷ đ)
1,036.84

•

Tin kinh tế thế giới
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Thị trường cơ sở

TƯNG BỪNG PHIÊN KHAI XUÂN

Diễn biến chỉ số VN-IndexDiễn biến thị trường

•

Thị trường đã có phiên khai xuân tưng bừng, đây cũng là phiên

tăng thứ 8 liên tiếp của chỉ số Vn-Index. Do vậy, áp lực chốt lời

sẽ mạnh dần ở những phiên giao dịch tuần sau. Về kỹ thuật, khu

vực 1.120 -1.124 điểm cũng là ngưỡng cản kỹ thuật của chỉ số

Vn-Index. 

•

Thị trường trong nước trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

với mức tăng trên diện rộng. Dòng tiền hoạt động khá mạnh trong

phiên khai xuân, nhà đầu tư tranh thủ “mua may bán đắt”. Bên

cạnh đó, đà tăng của thị trường cũng được hỗ trợ từ hoạt động

mua ròng từ khối ngoại.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 543 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như: HPG, VIC, HCM, FRT,

SSI,…

•

Nhận định thị trường HĐTL

Vốn hóa 

(ngh. tỷ đ)
4,458.32

Thị trường HĐTL

1,008.68

Trong khi đó, tổng thanh khoản thị trường phiên hôm nay duy trì

ở mức trung bình, đạt 179.924 hợp đồng được khớp lệnh trong

phiên.

3.21

NĐTNN Mua 

(tỷ đ)



%Chg YTD

Tiện ích 1.38 5.36

Tài chính 0.37 13.04

Công nghiệp 1.51 10.19

Hàng TD thiết yếu 0.19 7.33

Nguyên vật liệu 1.68 16.45

Hàng TD không thiết yếu 2.12 6.07

Năng lượng -0.30 11.40

Y tế 0.20 2.09

Công nghệ thông tin 0.28 9.55

Bất động sản 1.91 8.44

Mã Đóng cửa %Chg
Đóng góp 

vào Index
GAS 108.20 3.54 1.81

VIC 59.20 3.14 1.75

SAB 193.10 3.98 1.22

VHM 53.30 2.11 1.21

MSN 103.70 1.67 0.61

Top CP tác động giảm lên VNIndex

BID 44.55 -3.05 -1.70

CTG 30.35 -2.41 -0.87

VNM 80.00 -1.60 -0.66

HVN 14.25 -3.39 -0.26

VND 16.30 -2.69 -0.13

HPG 21.50 1.65 174.05

VIC 59.20 3.14 91.37

HCM 24.30 0.00 65.11

FRT 73.00 5.04 35.16

SSI 20.95 -1.18 32.17

Mã Đóng cửa %Chg
GT ròng 

(tỷ VND)

VNM 80.00 -1.60 -67.72

CTG 30.35 -2.41 -37.03

VCB 93.00 0.00 -36.83

DGC 59.00 -1.50 -36.71

STB 26.65 -0.56 -28.44

Thị trường đã có phiên khai xuân tưng bừng, đây cũng là phiên

tăng thứ 8 liên tiếp của chỉ số Vn-Index. Do vậy, áp lực chốt lời

sẽ mạnh dần ở những phiên giao dịch tuần sau. Về kỹ thuật, khu

vực 1.120 -1.124 điểm cũng là ngưỡng cản kỹ thuật của chỉ số

Vn-Index. 

•
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Diễn biến thị trường Nhóm ngành

•

Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 12.580 tỷ đồng, tăng nhẹ

3,2% so với tuần trước tết.

•

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: GAS (+3,54%),

VIC (+3,14%), SAB (+3,98%), VHM (+2,11%), MSN (+1,67%),

… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: BID (-

3,05%), CTG (-2,41%), VNM (-1,6%), HVN (-3,39%), VND (-

2,69%),…

•

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 9,02 điểm (+0,81%)

lên 1.117,1 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng vọt 8,73 điểm

(+0,78%) đạt 1.130,65 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên

mua, toàn thị trường có 275 mã tăng/132 mã giảm, ở rổ Vn30 có

20 mã tăng trong khi chỉ có 8 mã giảm. Nhóm midcap và

smallcap cũng tăng mạnh lần lượt 1,09% và 0,8%.

•

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Mã

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 543 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như: HPG, VIC, HCM, FRT,

SSI, …Ở chiều ngược lại: VNM, CTG, VCB, DGC, STB, … là

những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên

này.

GT ròng 

(tỷ VNĐ)

Thị trường trong nước trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

với mức tăng trên diện rộng. Dòng tiền hoạt động khá mạnh trong

phiên khai xuân, nhà đầu tư tranh thủ “mua may bán đắt”. Bên

cạnh đó, đà tăng của thị trường cũng được hỗ trợ từ hoạt động

mua ròng từ khối ngoại.

•

Chứng khoán thế giới phần lớn tăng điểm trong thời gian thị

trường Việt Nam nghỉ lễ. Trong đó, chỉ số Kospi của thị trường

Hàn Quốc đã tăng 3,7% trong tuần này và vọt 11,1% kể từ đầu

năm. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên

giao dịch ngày thứ Năm (26/1), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm loạt

báo cáo tài chính mới nhất và thống kê cho thấy tổng sản phẩm

trong nước (GDP) tăng trưởng mạnh hơn dự báo.

Top NĐTNN bán ròng trên HSX

•
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Đóng cửa %Chg
Đóng góp 

vào Index
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Top NĐTNN mua ròng trên HSX

Mã Đóng cửa %Chg



1 ngày YTD

-1.58 -736.32

FUEMAV30 0.26 -47.21

FUESSV30 0.02 3.57

FUESSV50 0.00 -50.60

FUESSVFL 0.22 1,911.90

FUEVFVND 16.91 7,286.15

FUEVN100 -0.97 -186.61

+/- Dòng vốn (tr. USD)

VanEck Vectors VN

Xtrackers FTSE VN

Fubon FTSE VN

VNFIN LEAD ETF

Kim KINDEX VN VN30

DCVFMVN30 ETF Fund

DCVFMVN Diamond ETF

-5.31

Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội

+/- Dòng vốn (tỷ đồng)

E1VFVN30•

Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan khi nhà đầu

tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với 14,85 tỷ đồng qua kênh

ETFs nội trong phiên giao dịch hôm nay. Lực mua tập trung chủ

yếu vào FUEVFVND (+16,91 tỷ đồng), FUEMAV30 (+0,26 tỷ

đồng)…

•

-57.49

-19.46

YTD

18.12

Diễn biến quỹ ETF nội địa

Dòng vốn NĐTNN qua ETFs ngoại

398.28

•

Thị trường tiếp tục kéo dài mạch tăng điểm nhờ lực kéo từ nhóm

cổ phiếu trụ xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay, qua đó giúp các

chỉ số chính duy trì sắc xanh tích cực. Cụ thể, VN30 Index đóng

cửa tăng 0,78%, VN100 Index đóng cửa tăng 0,87%, VN Finlead

đóng cửa tăng 0,07% và VN Diamond đóng cửa tăng 1,7%.

Tương tự, các chứng chỉ quỹ ETFs cũng ghi nhận diễn biến tích

cực. Cụ thể, ngoài E1VFVN30 tham chiếu VN30 index đóng cửa

giảm 0,98%, FUESSVFL tham chiếu VN Finlead đóng cửa tăng

0,62% và FUEVFVND tham chiếu VN Diamond đóng cửa tăng

2,77%.
Tổng khối lượng giao dịch ETFs trên thị trường tăng 63,63% so

với phiên liền trước, đạt hơn 3,89 triệu chứng chỉ quỹ được khớp

lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 86,12 tỷ đồng.

Trong đó thanh khoản tập trung chủ yếu ở E1VFVN30 (24,88 tỷ

đồng) và FUEVFVND (56,87 tỷ đồng).

215.46
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36.39

•

Xu hướng kỹ thuật chỉ số VN-Index

Xu hướng dòng vốn ETF



Chỉ số Điểm số %Chg YTD

Dow Jones 33,949.4  0.61 2.42

S&P500 4,060.4    1.10 5.75

VIX 18.9         0.85 -12.83

DJ Futures 33,977.0  -0.14 2.08

S&P Futures 4,060.3    -0.37 5.16

Nikkei 225 27,382.6  0.07 4.94

KOSPI 2,484.0    0.62 11.07

Shanghai 3,264.8    0.76 5.68

Hang Seng 22,688.9  0.54 14.70

ASX 7,493.8    0.34 6.47

FTSE 100 7,766.8    0.07 4.23

DAX 15,149.3  0.11 8.80

CAC40 7,104.8    0.12 9.75

Giá (USD) %Chg YTD

Vàng 1926.29 -0.15 5.61

Dầu WTI 81.96 1.17 2.12

Dầu Brent 88.57 1.26 3.10

Giá %Chg YTD

BBDXY* 1221.41 0.00 -2.02

USD/JPY 129.79 0.33 1.02

USD/CNY 6.7927 -0.25 1.56

EUR/USD 1.0886 -0.06 1.69

GBP/USD 1.2383 -0.20 2.48

(*) Bloomberg Dollar Spot Index

Thị trường thế giới
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Tuyên bố miễn trách nhiệm : 

Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập

từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo

cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý

kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không

được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.

Thị trường hàng hóa

Tin tức thế giới

•

Thị trường ngoại tệ

Trong năm 2021, hoạt động của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã

phần nào giảm nhiệt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến

hành 7 lần nâng lãi suất chuẩn với hy vọng làm hạ nhiệt sức mua

đang nóng và kiềm chế chi phí khi lạm phát gia tăng. Động thái

của Fed đã khiến lĩnh vực bất động sản sụt giảm, kéo theo sự suy

giảm trong hoạt động sản xuất và doanh số bán lẻ. Giữa bối cảnh

đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là sẽ tăng trưởng 2,6%

trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2022, thấp hơn mức

3,2% được ghi nhận trong quý trước đó. Đây sẽ là quý tăng

trưởng thứ hai liên tiếp của kinh tế Mỹ sau hai quý ghi nhận tăng

trưởng âm. Tuy nhiên, lĩnh vực nhà ở có thể là một lực cản khi

mà tỷ lệ vay thế chấp vẫn còn cao và khả năng chi trả của người

dân bị ảnh hưởng. Mặc dù chi tiêu tiêu dùng phục hồi bất ngờ đã

hỗ trợ tăng trưởng, nhưng đã có dấu hiệu cho thấy các hộ gia

đình Mỹ đang phải sử dụng đến tiền tiết kiệm từ thời kỳ đại dịch

để chi tiêu. Các nhà phân tích cho rằng điều này có nghĩa là họ sẽ

có ít khả năng chi tiêu hơn trong tương lai. Chuyên gia Ryan

Sweet của công ty nghiên cứu Oxford Economics nhận định:

"Các dữ liệu kinh tế gần đây chỉ ra rằng nền kinh tế (Mỹ) đang

bước vào năm 2023 với một nền tảng yếu kém". Ông cho rằng

Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong quý II/2023 do người tiêu dùng

hạn chế chi tiêu và các doanh nghiệp tỏ ra miễn cưỡng với việc

thuê nhân viên và mở rộng đầu tư. Mặc dù vậy, một số chuyên

gia khác vẫn tin rằng kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái.

Chuyên gia Rubeela Farooqi thuộc công ty tư vấn nghiên cứu

kinh tế High Frequency Economics nhận định, tình hình tài chính

lành mạnh của hộ gia đình và một thị trường lao động tươi sáng

có thể giúp duy trì sự tích cực đối với kinh tế Mỹ trong năm nay.


