
www.ambercapital.vn

Nhịp đập thị trường ngày 28.02.23
“Thị trường tiếp tục đà giảm xô đổ các mốc tâm lý”

Tin thế giới
- Giá vàng tăng nhẹ lên mức 1.824 USD/ ounce
- Giá dầu giảm mạnh về mức 82,45 USD/ thùng (Brent)
- Chỉ số CPI tăng vượt kỳ vọng, tạo áp lực tăng lãi suất lên FED thời gian tới
- Trung Quốc có nguy cơ tái hiện khủng hoảng BĐS như Nhật Bản 30 năm trước
- Nhóm các chỉ số Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 tăng điểm nhẹ
- Thị trường châu Á điều chỉnh nhẹ tại nhóm chỉ số SSE Composite, Kospi, Hang Seng

và Nikkei 225

Tin trong nước
- Vốn FDI trong 02 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh 85,1% so với cùng kỳ
- 75% số lao động mất việc/ giảm giờ làm thuộc doanh nghiệp FDI
- Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh (trung bình 1%) ở tất cả kỳ hạn
- Ngân hàng nhà nước hút ròng 38 nghìn tỷ VND thông qua nghiệp vụ OMO
- Dòng tiền rút ròng 69 tỷ VND khỏi các ETF sau chuỗi mua ròng trước đó

Phân tích VN-Index
- Chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo kỹ thuật, chỉ số đã thủng vùng hỗ 

trợ 1.030 – 1.035. Lực bán tuy không lớn nhưng lực cầu yếu đã tiếp đà rơi của chỉ số. 
Các yếu tố kỹ thuật cho thấy khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn 
hạn, kiểm định mốc hỗ trợ 1.000 điểm (Fibo 0,5) hoặc vùng 980 điểm (đáy 12/2022)

- Nhà đầu tư trong nước tiếp tục mua ròng, đặc biệt tại các mã bán ròng bởi khối ngoại
- Khối ngoại bán ròng -585,72 tỷ VND, chủ yếu tại FUEVFVND, VHM, SSI, STB, DXG
- Tự doanh mua ròng +405,08 tỷ, chủ yếu tại FUEVFVND, MBB, VPB, NLG, BID

=> Quan điểm đánh giá: Đà giảm của chỉ số đã tiếp tục diễn ra, nhà đầu tư nên chờ đợi 
thị trường cân bằng, các nhịp bull trong phiên để cơ cấu danh mục và chờ đợi phản ứng 
của dòng tiền tại các mốc hỗ trợ thấp hơn
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