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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI
● "Nạn nhân" đầu tiên của FED: Thị trường nhà ở có nguy cơ suy sụp vì sức ép lãi 

suất thế chấp tăng vọt.

● Một loạt NHTW lớn vừa tăng lãi suất nhỏ hơn dự kiến, làn sóng thắt chặt tiền tệ đã 

bắt đầu hạ nhiệt?

● Người Nga đua nhau mua vàng, ngân hàng khan hàng bán.

● Những tập đoàn năng lượng khổng lồ đang kiếm tiền một cách “điên cuồng” dù giá 

dầu toàn cầu hạ nhiệt.

● Thế giới không còn thiếu chip bán dẫn.

● Các tỷ phú BĐS rời công ty: Thời vàng son của bất động sản Trung Quốc đã qua?

TRONG NƯỚC
● Lộ diện nhóm ngành "vô địch" tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2022 - Ngân hàng.

● Thế giới di động lên tiếng về các tin đồn liên quan đến khoản đầu tư trái phiếu doanh 

nghiệp.

● Ảm đạm thị trường cho thuê kinh doanh ở trung tâm TP.HCM.

● 3 ông lớn BID, VCB, CTG đang là các ngân hàng nắm giữ nhiều tiền gửi khách hàng 

nhất?

● Giá USD ‘chợ đen’ cao ngất ngưởng.

● Tập đoàn LEGO khởi công xây dựng nhà máy 1 tỷ USD tại Việt Nam.

TIN DOANH NGHIỆP

BAF: Ra mắt heo ăn chay, công bố lãi tốt, cổ phiếu công ty vẫn nằm sàn.

Nova Consumer lên tiếng về việc trùng thương hiệu trong danh sách đang 

được đề cập trên truyền thông.

FMC: Doanh số tiêu thụ tháng 10 của Sao Ta khoảng 19,4 triệu USD, thấp 

hơn tháng 9 là 0,4 triệu USD.

GIL: Chủ tịch và 5 lãnh đạo của Gilimex được mua hơn 400.000 cổ phiếu 

ESOP với giá thấp hơn 64% thị giá.

KLB: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Kienlongbank đạt 513 tỷ 

đồng, riêng trong quý III, chỉ tiêu này tăng gần 127% so với cùng kỳ.

ROS công bố tân Chủ tịch HĐQT- Lê Tiến Dũng.

PTI: bị phạt và truy thu thuế hơn 4.3 tỷ đồng.

TNI lãi đột biến trong quý 3 nhờ chuyển nhượng lô đất 2 ngàn m2 tại Đà 

Nẵng.

SHB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, tỷ lệ 15%.

KDC muốn chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

VSC dừng chào bán riêng lẻ 40 triệu cp.

‘Đóng băng’ tài sản hơn 762 công ty liên quan vụ Vạn Thịnh Phát.

LPB tiếp tục mua lại hơn 1.8 ngàn tỷ đồng trái phiếu.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 31/10/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 16.150 38.000 135% 20.000-21.000 

TDM 31.800 55.000 73% < 35.000

CTD 44.000 80.000 82% < 55.000

PVT 17.100 25.000 46% < 20.000

DPR 54.800 100.900 84% < 75.000

SIP 100.500 216.400 115% < 110.000

NTC 149.000 283.100 90% < 170.000

HDG 29.100 53.000 82% < 50.000

CTI 12.000 25.000 108% < 15.000

QNS 43.500 60.000 38% < 47.000

QTP 14.400 23.000 60% < 17.000

BMP 62.100 91.000 47% < 60.000

NT2 26.300 28.000 6% < 22.000

DHA 29.700 60.000 102% < 45.000

HPG 16.800 45.000 168% 20.000 - 22.000

MWG 53.200 94.200 77% < 62.000

PNJ 103.700 154.000 49% < 110.000

VHM 44.900 95.000 112% < 65.000



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường tiếp tục một phiên ghi nhận giảm điểm nhẹ 

với thanh khoản tương đối thấp so với các phiên gần 

đây, mặc dù kết phiên giữ được mốc MA10 nhưng lực 

cầu có phần suy yếu đi.

❏ Theo kỹ thuật, cây nến đóng cửa cho thấy lực cầu đỡ 

giá khi phiên sáng thị trường chịu áp lực bán mạnh 

sau phiên giao dịch ATO; tuy nhiên, MA10&MA20 vẫn 

giữ độ dốc xuống cho thấy lực cầu đang có sự suy 

yếu hơn; chỉ báo BB vẫn đang vận động co dải khi mà 

thị trường đang tiến vào giai đoạn sideway.

❏ Mặc dù giai đoạn này thị trường vẫn ghi nhận lực cầu 

tham gia nhưng áp lực bán từ cản trên vẫn còn lớn; 

các chỉ báo xu hướng MA vẫn chưa có sự cải thiện 

tốt. Vì vậy, kịch bản tốt cho giai đoạn này là thị trường 

cần tích lũy lại lực cầu ở giai đoạn sideway để có thể 

chinh phục sớm lại mốc MA20 trong giai đoạn tới.




