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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch giảm nhưng vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng là tín hiệu 

giao dịch tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index hiện tại về cơ bản vẫn giao dịch trong khung giá 1,030 – 

1,130 mà chúng tôi chia sẻ và hiện đã là tuần giao dịch thứ 7. (ii) Dải băng đang ngày càng 

co hẹp chưa mở ra và giá cũng ở giữa dải băng nên chưa thể khẳng định xu hướng đ ingang 

đã kết thúc. (iii) Điếm tích cực là MACD đang cho tín hiệu mua vào. Đây là tín hiệu tốt 

nếu đặt trong bối cảnh chỉ số giao dịch ở cận dưới của khung biến động giá. (iv) Khối ngoại 

mua ròng mạnh đã giúp chỉ số cân bằng trong bối cảnh nhà đầu tư mang  tâm lý bi quan 

bao trùm với nỗi lo SVB phá sản lặp lại tình cảnh của năm 2008. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 12 mã cho tín hiệu mua,  

07 mã cho tín hiệu bán, 11 mã cho tín hiệu đi ngang. POW, BVH, CTG, VPB, GAS, VIC, 

VHM, VRE…cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index 

có xác suất tăng điểm là 50% và 66.67% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ giao dịch giằng co tương tự như phiên hôm nay vào phiên ngày mai với giá 

đóng cửa cao hơn. Hỗ trợ vùng 1,050 điểm và kháng cự là vùng 1,100 điểm. 

 

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD) 

 

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày 

 

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai 

 

Biểu đồ trong ngày:  

 

• Phá sản ngân hàng địa phương là câu chuyện diễn ra thường ngày tại Mỹ; 

• Lãi suất huy động thấp và lợi suất trái phiếu chính phủ cao là nguyên nhân chính dẫn 

tới cú rút đột ngột 42 tỷ đô củ SVB; 

 

TTCK Mỹ: Dự báo tối nay các chỉ số sẽ tăng điểm. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 527 Tổng số cổ phiếu giao dịch 212 Tổng số cổ phiếu giao dịch 324

Số cổ phiếu không có giao dịch 49 Số cổ phiếu không có giao dịch 130 Số cổ phiếu không có giao dịch 534

Số cổ phiếu tăng giá 120 / 20.83% Số cổ phiếu tăng giá 46 / 13.45% Số cổ phiếu tăng giá 125 / 14.57%

Số cổ phiếu giảm giá 306 / 53.13% Số cổ phiếu giảm giá 122 / 35.67% Số cổ phiếu giảm giá 134 / 15.62%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 150 / 26.04% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 174 / 50.88% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 599 / 69.81%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

Khối lượng 68,008,713 34,178,131 33,830,582 Khối lượng 1,372,811 1,044,501 328,310 Khối lượng 124,100 333,100 -209,000

% KL toàn thị trường 10,88% 5,47% % KL toàn thị trường 2,51% 1,91% % KL toàn thị trường 0,51% 1,36%

Giá trị 1740,97 tỷ 899,50 tỷ 841,47 tỷ Giá trị 34,78 tỷ 13,47 tỷ 21,30 tỷ Giá trị 3,42 tỷ 10,56 tỷ -7,14 tỷ

% GT toàn thị trường 19,67% 10,16% % GT toàn thị trường 6,16% 2,39% % GT toàn thị trường 1,19% 3,66%

HNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

UPCOM
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT) 
 

TỐP 10 VỐN HÓA 

 

STT Mã CK KL Giá Thay đổi P/E P/B EPS Vốn hóa

1 VCB 759,200     91,500   -600 (-0.65%) 14.49    3.14      6,316        433,025        

2 BID 933,700     46,250   -900 (-1.91%) 26.75    2.25      1,729        233,957        

3 GAS 347,000     108,100 1,100 (1.03%) 14.14    3.37      7,647        206,898        

4 VIC 996,800     53,300   200 (0.38%) 23.68    1.50      2,251        203,283        

5 VHM 3,225,100   44,750   1,900 (4.43%) 6.81      1.31      6,575        194,858        

6 VNM 1,824,500   76,900   0 (0%) 21.17    4.90      3,632        160,718        

7 CTG 1,859,400   29,300   100 (0.34%) 8.75      1.30      3,347        140,808        

8 VPB 41,362,700 19,400   1,100 (6.01%) 7.13      1.26      2,719        130,236        

9 HPG 20,930,300 21,100   -200 (-0.94%) 2.94      1.28      7,166        122,692        

10 MSN 1,593,800   84,500   600 (0.72%) 33.65    3.28      2,511        120,305         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Tiếng dương cầm trong mưa 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.2 điểm (- 0.02%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Bất động sản, tiện ích, sản xuất phụ trợ, thực phẩm đồ uống, bảo hiểm … là nhóm 

tăng giá nhiều nhất trên sàn trong ngày. Đà giảm được dẫn kìm hãm bởi các cổ phiếu như 

HQC, VHM, VRE, VIC, GAS, GDW, NBP, NBW, NTH, POW, VSH, PNJ, MSN, SAB, 

BVH, MIG... Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) HQC tăng giá trong ngày nhờ thông tin chính thức triển khai gói 120 ngàn tỷ cho NOXH: 

✓ Giá phục hồi tốt sau khi chạm hỗ trợ động MA(20) – Xu hướng sóng 3 vẫn tồn tại; 

✓ RSI(14) hình thành mẫu hình Failure Swing ủng hộ xu hướng tăng giá ngắn hạn; 

✓ Kháng cự động MA(200) tương ứng với giá 3,68 vẫn kháng cự quan trọng mà cổ 

phiếu cần vượt qua xác định sóng tăng giá số 3; 

✓ Khối lượng ủng hộ khả năng có “Break out”; 

✓ Xác suất tăng giá ngày mai là 75%; 

 

(ii) VRE tăng giá trong ngày: 

✓ VRE vận động theo mẫu hình tam giác và hiện đang ở kháng cự cận trên; 

✓ Dải băng đang có dấu hiệu mở ra ủng hộ xu hướng tăng và nếu giá vượt kháng cụ 

ngày mai sẽ xác nhận mẫu hình hoàn tất với vùng giá mục tiêu 36; 

✓ RSI(14) có “Break out” kênh kháng cự và hoàn thiện mẫu hình “Failiing Wedge” 

là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng có “Break out”; 

✓ Mẫu hình tăng giá được ủng hộ từ mô hình phân kỳ dương ẩn củ RSI(14); 

✓ Khối ngoại hỗ trợ mua ròng cổ phiếu này; 

✓ Xác suất tăng giá ngày mai là 51%; 

 

(iii) POW tăng giá trong ngày: 

✓ Giá tăng và bám biên dải băng mở ra triển vọng tăng giá tốt; 

✓ RSI(14) vượt kênh kháng cự và đang xóa mẫu hình phân kỳ âm cảnh báo sự đảo 

chiều cũng là tín hiệu tốt lúc này; 

✓ Giá vượt MA(200) và MA(20) cũng sắp cắt MA(200) cho thấy xu hướng tăng giá 

đang mạnh dần cùng với MACD cho tín hiệu mua vào khẳng định POW đang thoát 

xu hướng đi ngang; 

✓ Khối ngoại mua ròng mạnh POW cũng hỗ trợ đà tăng giá; 

✓ Xác suất tăng giá ngày mai là 56%; 

 

(2) Dịch vụ lưu trú ăn uống và giải trí, tài chính khác, sản xuất hàng gia dụng, vận tải 

kho bãi, chế biến thủy sản,  … là nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được  

 

 

dẫn dắt HOT, OCH, SDA, VNG, IPA, OGC, TVC, GDT, GMD, HAH, VIP, AVN, VHC.. 

Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này: 

 

(i) GMD đang trong pha điều chỉnh giảm; 

 

✓ Kênh giảm giá đang hình thành với hỗ trợ là vùng giá 49; 

✓ Cổ phiếu đươc kỳ vọng sẽ bán cảng Nam Hải Đình Vũ cho VSC nhưng chúng tôi 

cho rằng thương vụ này sẽ gặp khó khăn bởi cần sự phê duyệt tới từ cơ quan chức 

năng; 

✓ Xác suất giảm giá ngày mai là 61%; 

 

(ii) VHC điều chỉnh giảm giá trong ngày: 

✓ Tốc độ giảm giá đã bắt đầu chậm lại khi về vùng hỗ trợ dài hạn (Kênh giá thiết lập 

từ năm 2020 – Đáy Covid – 19); 

✓ MACD cho tín hiệu mua và ADX(14) cảnh báo khả năng có đảo chiều xu hướng; 

✓ Cây nến xanh sẽ xác nhận xu hướng tăng. Xác suất tăng giá ngày mai là 42%; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch giảm nhưng vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng là tín hiệu 

giao dịch tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index hiện tại về cơ bản vẫn giao dịch trong khung giá 1,030 – 

1,130 mà chúng tôi chia sẻ và hiện đã là tuần giao dịch thứ 7. (ii) Dải băng đang ngày càng 

co hẹp chưa mở ra và giá cũng ở giữa dải băng nên chưa thể khẳng định xu hướng đ ingang 

đã kết thúc. (iii) Điếm tích cực là MACD đang cho tín hiệu mua vào. Đây là tín hiệu tốt nếu 

đặt trong bối cảnh chỉ số giao dịch ở cận dưới của khung biến động giá. (iv) Khối ngoại mua 

ròng mạnh đã giúp chỉ số cân bằng trong bối cảnh nhà đầu tư mang  tâm lý bi quan bao trùm 

với nỗi lo SVB phá sản lặp lại tình cảnh của năm 2008. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 12 mã cho tín hiệu mua,  

07 mã cho tín hiệu bán, 11 mã cho tín hiệu đi ngang. POW, BVH, CTG, VPB, GAS, VIC, 

VHM, VRE…cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có 

xác suất tăng điểm là 50% và 66.67% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giao dịch giằng co tương tự như phiên hôm nay vào phiên ngày mai với giá đóng 

cửa cao hơn. Hỗ trợ vùng 1,050 điểm và kháng cự là vùng 1,100 điểm.



 

5 

 

Stay Hungry for Susscess 
 

Chart Advisor / Focus on the Price 

 

 

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY 
 

Ticker Pivot BC TC NarrowRange R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

HNX30 364.96 365.68 364.24 NO 366.67 369.81 371.52 374.66 361.82 360.11 356.97 355.26

HNXINDEX 206.42 206.7 206.13 NO 207.12 208.4 209.1 210.38 205.14 204.44 203.16 202.46

UPINDEX 76.47 76.52 76.43 YES 76.69 76.99 77.21 77.51 76.17 75.95 75.65 75.43

VN30 1048.32 1047.45 1049.19 YES 1055.39 1060.71 1067.78 1073.1 1043 1035.93 1030.61 1023.54

VNINDEX 1051.28 1050.52 1052.04 YES 1057.1 1061.4 1067.22 1071.52 1046.98 1041.16 1036.86 1031.04

VNXALL 1593.63 1593.4 1593.86 YES 1601.6 1609.12 1617.09 1624.61 1586.11 1578.14 1570.62 1562.65

VN30F1M 1048.57 1048.85 1048.28 YES 1054.13 1060.27 1065.83 1071.97 1042.43 1036.87 1030.73 1025.17

VN30F1Q 1039.47 1040.1 1038.83 YES 1043.93 1049.67 1054.13 1059.87 1033.73 1029.27 1023.53 1019.07

VN30F2M 1045 1044.5 1045.5 YES 1051 1056 1062 1067 1040 1034 1029 1023

VN30F2Q 1038.73 1039.05 1038.42 YES 1044.37 1050.63 1056.27 1062.53 1032.47 1026.83 1020.57 1014.93

BID 46.47 46.58 46.36 NO 46.68 47.12 47.33 47.77 46.03 45.82 45.38 45.17

BVH 49.2 49.05 49.35 NO 50 50.5 51.3 51.8 48.7 47.9 47.4 46.6

CTG 29.1 29 29.2 NO 29.6 29.9 30.4 30.7 28.8 28.3 28 27.5

GVR 14.92 14.9 14.93 NO 15.08 15.22 15.38 15.52 14.78 14.62 14.48 14.32

GAS 107.5 107.2 107.8 NO 109.1 110.1 111.7 112.7 106.5 104.9 103.9 102.3

FPT 78.8 78.75 78.85 YES 79.5 80.1 80.8 81.4 78.2 77.5 76.9 76.2

HDB 18.38 18.35 18.42 NO 18.67 18.88 19.17 19.38 18.17 17.88 17.67 17.38

HPG 21.13 21.15 21.12 YES 21.37 21.63 21.87 22.13 20.87 20.63 20.37 20.13

KDH 26.43 26.4 26.47 NO 26.97 27.43 27.97 28.43 25.97 25.43 24.97 24.43

MBB 17.48 17.48 17.49 YES 17.62 17.73 17.87 17.98 17.37 17.23 17.12 16.98

MWG 39.6 39.7 39.5 NO 39.8 40.2 40.4 40.8 39.2 39 38.6 38.4

MSN 84.7 84.8 84.6 NO 85.6 86.7 87.6 88.7 83.6 82.7 81.6 80.7

NVL 10.93 10.9 10.97 NO 11.27 11.53 11.87 12.13 10.67 10.33 10.07 9.73

PDR 11.62 11.52 11.71 NO 11.98 12.17 12.53 12.72 11.43 11.07 10.88 10.52

PLX 37.95 37.9 38 NO 38.4 38.75 39.2 39.55 37.6 37.15 36.8 36.35

POW 13.03 12.98 13.09 NO 13.27 13.38 13.62 13.73 12.92 12.68 12.57 12.33

SAB 186.67 186.5 186.83 YES 187.33 187.67 188.33 188.67 186.33 185.67 185.33 184.67

SSI 19.6 19.58 19.63 NO 20 20.35 20.75 21.1 19.25 18.85 18.5 18.1

TCB 26.75 26.75 26.75 YES 26.95 27.15 27.35 27.55 26.55 26.35 26.15 25.95

STB 25.25 25.38 25.13 NO 25.5 26 26.25 26.75 24.75 24.5 24 23.75

TPB 24.18 24.13 24.24 NO 24.72 25.13 25.67 26.08 23.77 23.23 22.82 22.28

VCB 91.43 91.4 91.47 YES 92.07 92.63 93.27 93.83 90.87 90.23 89.67 89.03

VHM 44.1 43.78 44.43 NO 45.45 46.15 47.5 48.2 43.4 42.05 41.35 40

VIB 20.72 20.73 20.71 YES 20.83 20.97 21.08 21.22 20.58 20.47 20.33 20.22

VJC 100.67 100.65 100.68 YES 102.23 103.77 105.33 106.87 99.13 97.57 96.03 94.47

VIC 53.07 52.95 53.18 NO 53.63 53.97 54.53 54.87 52.73 52.17 51.83 51.27

VPB 19.13 19 19.27 NO 19.67 19.93 20.47 20.73 18.87 18.33 18.07 17.53

VNM 76.87 76.85 76.88 YES 77.13 77.37 77.63 77.87 76.63 76.37 76.13 75.87

VRE 28.78 28.63 28.94 NO 29.72 30.33 31.27 31.88 28.17 27.23 26.62 25.68

VRE 29.93 29.65 30.22 NO 31.32 32.13 33.52 34.33 29.12 27.73 26.92 25.53  
 

• Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi 

mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. 

• Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. 

 

 

 

 

 

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN  

 
Ticker Volume AvgVolume 10 Days Change % Daily Returns %

VPB 41,362,700   12,532,430                  330           6.01

CII 4,319,700     1,978,610                    218           2.59

HNG 4,289,300     2,031,360                    211           1.4

MBG 1,892,200     863,450                       219           1.96

MST 1,243,200     433,050                       287.08 0

VOS 1,124,800     529,300                       213           1.89

HSL 727,200        71,450                         1,018        -5.01

DAH 676,400        100,070                       675.93 1.04

DAG 562,200        187,640                       300           -2.18

BVH 489,100        195,540                       250           0.61

EVE 389,100        69,920                         556.49 0.37

HVH 378,900        162,020                       234           5

SAB 353,500        110,630                       320           0.75

HTP 350,000        12,580                         2,782        -1.26

TKG 348,300        87,110                         400           -0.74

GAS 347,000        159,460                       217.61 1.03

VDS 295,000        124,490                       237           -1.33

KDM 269,200        -                               1.#J -8.08

TNI 243,300        92,140                         264           -1.41

SDT 229,800        19,080                         1,204        0

VC2 173,600        72,940                         238 2.5

TV3 165,000        55,900                         295           -1.29

VGV 140,700        34,850                         404           1.33

HHP 134,500        51,630                         261           -0.58

TTN 124,400        33,620                         370           9.89

S55 123,700        31,980                         386.8 0.39

BMS 109,300        45,750                         239           0

VC7 100,600        50,090                         201           0

HDA 94,500          43,600                         217           0

APF 84,900          6,580                           1,290        4.9

VPD 83,600          17,950                         466           1.63

PXT 83,500          37,450                         223           -6.25

PDC 75,800          12,870                         589           0

TDT 72,800          23,180                         314           0

DVP 71,400          32,730                         218           1.8

DTC 70,300          8,200                           857           -1.96

THT 68,500          33,210                         206           -2.48

DGT 67,700          15,980                         424           -6.41

SJD 66,200          27,630                         240           -0.96

PAT 63,200          28,780                         220           -0.68  
 

• Lưu ý: STB, POW, LPB… bùng nổ khối lượng giao dịch;
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI 

 

 
Ngày khuyến nghị Mã CK Khuyến nghị hành động Giá mua/bán Hiệu suất sinh lời Ghi chú

8-Mar FCN Mua ≤ 12 10% -20% Buy Kumo Break out

8-Mar VCI Mua ≤ 29 10% -20% Buy Kumo Break out

8-Mar POW Mua ≤ 13 10% -20% Giá đang bám biên dải băng trên/LNTT đang tăng trưởng tốt

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi KHÔNG MỞ MUA cổ phiếu mới; 

• Thị trường vẫn đang nằm ở khu vực kháng cự mạnh 1,130 điểm – Kháng cự vẫn là kháng cự cho tới khi nó bị phá vỡ; 

• Khung giá giao động chính hiện tại: 1,030 – 1,130; 

• Độ rộng phá đỉnh đang có dấu hiệu mở rộng dù VN-Index ở đáy. Về lý thuyết điều này cho thấy triển vọng tăng giá của thị trường đang tăng lên; 

• Chính phủ đang nghiên cứu chuyển gói hỗ trợ 2% trong chương trình phục hồi kinh tế sau dịch sang thành gói hỗ trợ NOXH (Gói này gần như không được triển khai trong năm 2022); 

• Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin đáng tin cậy cho hay Tập đoàn Intel đang xem xét tăng khoản đầu tư đáng kể 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để mở rộng nhà máy thử nghiệm và sản xuất 

chip; 

• Hãng tin Reuters cho biết, lãnh đạo của hơn một chục công ty công nghệ sẽ đến thăm Việt Nam, Malaysia, Singapore vào tuần tới. Theo báo cáo, phần lớn các doanh nghiệp sẽ tham 

gia, vì họ đang cân nhắc mở rộng/thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam hoặc Malaysia. Báo cáo do Brabant Development Agency kết hợp Brainport Industries chuẩn bị. Brainport 

Industries đại diện cho 200 công ty sản xuất công nghệ cao gần thành phố Eindhoven (Hà Lan); 

• Các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất huy động với lãi suất huy động 12 tháng chỉ còn từ 8 – 8.5% bằng mức lãi huy động trước dịch Covid – 19; 

• ETF FUBON VIỆT NAM: Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan (FSC) đã chấp thuận yêu cầu gọi vốn mới từ Fubon với trị giá thêm là 160 triệu USD. Sau khi được FSC chấp thuận, 

Fubon cũng cần sự chấp thuận của Ngân hàng Trung Ương Đài Loan và việc này thường mất 1 tuần và Fubon có thể giải ngân từ ngày 14/3; 

• Smart Invest lưu ý cả hai quỹ Vaneck và FTSE đều có hoạt động tái cơ cấu trong thời gian này. 

• Smart Invest cũng xin nhắc lại là ETF Vaneck sẽ nâng tỷ trọng quỹ phân bổ vào Việt Nam là 100%. Tính tới ngày hôm qua, Vaneck đã phân bổ vào Việt Nam tỷ trong là 89% và còn 

11% nữa tương ứng với số tiền là 53 triệu đô la. 

 

 

 

Các thức chốt lời và dừng lỗ 

 
• Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để 

đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy). 

• Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn: 

• Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm; 

• Đặt mức dừng lỗ theo điểm “Uncle”: Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được; 

• Đặt mức dừng lỗ 10% ; 
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BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY 

 

Phá sản ngân hàng địa phương là câu chuyện diễn ra thường ngày tại Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãi suất huy động thấp và lợi suất trái phiếu chính phủ cao là nguyên nhân chính dẫn 

tới cú rút đột ngột 42 tỷ đô củ SVB 
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TTCK MỸ: Thị trường sẽ lặp lại hình ảnh năm 2008 hay 1998 ? 

 

Ngân hàng Thung lũng Silicon lao dốc và ngừng giao dịch 

 

Ngành ngân hàng trở thành nhóm cuối cùng lao dốc trên thị trường khi thiết lập mốc đáy 2 

năm. Ngân hàng Thung lũng Silicon (SIVB) đã cho thấy bức tranh tiêu cực của việc tăng lãi 

suất khiên đường cong lãi suất đảo ngược tạo ra rủi ro khớp kỳ hạn. Ngân hàng này huy động 

tiền gửi ngắn hạn đầu tư vào MBS và trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài nhằm tăng NIM khi 

đường cong lãi suất theo mô hình chữ S và đã không thể thanh toán được các khoản tiền ngắn 

hạn đột ngột rút ra khỏi ngân hàng dẫn tới phá sản. Giá cổ phiếu SIVB khi cổ phiếu giảm 

hơn 63% trong giao dịch giao dịch tối thứ 6. FDIC đã đặt ngân hàng trong tình trạng kiểm 

soát và cổ phiếu đã ngừng giao dịch. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp hệ thống ngân hàng khi có 

tin đồn lan truyền rằng các nhà đầu tư đang tìm cách rút lại các khoản tiền gửi ngắn hạn tại 

các ngân hàng địa phương. 

 

 
 

 

S&P 500 vẫn đang ở khu vực hỗ trợ mạnh 

 

S&P 500 giảm ngày cuối tuần nhưng về kỹ thuật chỉ số vẫn đang kiểm tra lại mốc hỗ trợ là 

kênh giảm giá thiết lập từ tháng 12/2022 – Bây giờ trở thành kênh hỗ trợ. Chúng tôi không 

cho rằng thị trường sẽ lặp lại kịch bản sụp đổ của năm 2008. Chúng tôi đang xem xét cấu 

trúc hiện tại dường như đang lặp lại những hình ảnh của năm 1998. Với cấu trúc năm 1998, 

sau khi một vài ngân hàng phá sản, FED ngừng tăng lãi suất và bong bóng cổ phiếu công 

nghệ sẽ xuất hiện. Từ giờ tới 22/3/2022, với tin tức về lạm phát, và thông điệp tăng lãi suất  

 

 

trong tình hình mới cùng diễn biến nhóm cổ phiếu công nghệ sẽ giúp ta có cái hình dùng về 

xu hướng sắp tới. 

 

 
 

Kết luận: Dự báo tối nay các chỉ số sẽ tăng điểm.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên 

các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam 

kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông 

tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách 

đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST  
Trung tâm nghiên cứu và phân tích 
 

TRỤ SỞ CHÍNH: 

Toà nhà Smart Invest, Số 222 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: 0243 – 5739779 

Fax: 0243 – 5739769 

Website: https://www.sisi.com.vn 
 
 


