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Nhịp đập thị trường ngày 24.02.23
“Dấu hiệu tích cực quay trở lại”

Tin thế giới
- Giá vàng giảm về mức 1.823,16 USD/ ounce
- Giá dầu tăng lên mức 82,21 USD/ thùng (Brent)
- Liên Bang Nga cắt giảm ¼ lượng xuất khẩu dầu thô tại các cảng phía Tây
- Các chỉ số Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 tăng nhẹ
- Thị trường châu Á giảm tương đối tại nhóm chỉ số SSE Composite, Kospi, Nikkei 225 

và Hang Seng

Tin trong nước
- Theo S&P Global Ratings, sẽ chứng kiến thêm nhiều doanh nghiệp BĐS gia hạn nợ, tái 

cấu trúc và phá sản
- Bộ Xây dựng hạ mục tiêu đề án nhà ở xã hội xuống còn ~1 triệu căn
- Sàn HNX công bố danh sách 54 doanh nghiệp từng chậm thanh toán gốc/ lãi trái phiếu
- Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiền gửi (tới 3%)

Phân tích VN-Index
- Chỉ số VN-Index giảm mạnh trong phiên, tuy nhiên khi chạm ngưỡng hộ trợ 1.035 đã bật 

tăng trở lại. Tín hiệu này cho thấy chỉ số rất tích cực, VN-Index đã không bị gãy xu 
hướng trong ngắn hạn

- Thanh khoản đạt 13.900,7 tỷ VND
- Khối ngoại bán ròng -678,56 tỷ VND, chủ yếu tại VHM, VRE, VND
- Tự doanh bán ròng -13,45 tỷ, chủ yếu tại PET, VPB, HPG

=> Quan điểm đánh giá: Với việc chỉ số đảo chiều mạnh sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 
1.03x, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi theo dõi diễn biến tiếp theo để xác nhận xu 
hướng tăng khi VN-Index đóng cửa trên MA50 ở mốc 1.055. Ngoài ra với diễn biến thị 
trường khó lường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò cổ phiếu dòng dầu khí 
đối với nhóm thượng/ trung nguồn đang có nhiều thông tin tích cực
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