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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI
● Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong quý III/2022, do rủi ro suy thoái toàn cầu 

làm ảnh hưởng đến nhu cầu bên ngoài trong khi lạm phát gia tăng và tác động của đồng yen yếu lên giá 

nhập khẩu buộc người tiêu dùng phải hạn chế chi tiêu.

● Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn đang triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt sau khi các ca 

nhiễm mới trong ngày 3/11 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, song một cựu quan chức kiểm soát 

dịch bệnh Trung Quốc cho biết những thay đổi đáng kể đối với chính sách COVID-19 của nước này sẽ sớm 

diễn ra.

● Lào: Lạm phát cao nhất trong 22 năm, giá nhiên liệu leo thang chóng mặt.

● Chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley: FED có thể để suy thoái kéo dài 3 năm nhằm hạ nhiệt lạm phát.

● Giá nhà tại Anh giảm lần đầu tiên sau 15 tháng.

● Kinh tế Đức có nguy cơ suy thoái do đơn đặt hàng công nghiệp giảm mạnh.

● Trong tháng 10, các chủ doanh nghiệp tại Mỹ đã tuyển dụng nhiều lao động hơn dự báo, nhưng tỷ lệ thất 

nghiệp tại nước đã tăng lên mức 3,7%.

● EU chuyển sang ô tô điện, 600.000 nhân công đối mặt nguy cơ thất nghiệp.

TRONG NƯỚC
● Thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất trong khu 

vực Đông Nam Á. Việc tăng trưởng vận tải hàng không với tốc độ cao tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng 

hàng không

● Thiếu xăng dầu lan rộng ở miền Bắc.

● Gần 50 doanh nghiệp vận tải vào 'tầm ngắm' thanh tra giao thông

● Tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại trong thời gian tới khi các chỉ báo dự báo sớm tăng trưởng kinh 

tế như PMI, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) có dấu hiệu suy yếu do các đơn hàng mới giảm. 

GDP quý IV có thể đạt 6%

TIN DOANH NGHIỆP

● HSG lọt top giảm mạnh nhất sàn HOSE, lãnh đạo Hoa Sen 

"đua nhau" thoái vốn.

● PVD lỗ quý thứ 3 liên tiếp do giảm mạnh các khoản lợi nhuận 

từ các dịch vụ liên quan đến khoan và lợi nhuận từ các công 

ty liên doanh do giảm doanh thu; chi phí tài chính tăng mạnh 

do tỷ giá USD tăng.

● TV2 vừa thông báo rằng ngày 16/11 tới đây sẽ chốt danh 

sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, bằng cổ phiếu 

và chia cổ phiếu thưởng. Tổng tỷ lệ chi trả 60%.

● Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chính thức nâng công suất 

lên 112% để góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu 

trong nước.

● Các ngân hàng đẩy lãi suất lên trên 10% đã đồng loạt điều 

chỉnh về mức ngang thị trường là dưới 9%. Mức lãi suất 

10,5%/năm tại NCB và 11%/năm tại Nam A Bank đã không 

còn được niêm yết.

● SHB thông báo ngày 24/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng 

để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ 

phiếu tỷ lệ 15%.

● Trong hai phiên 2/11 và 3/11, tổng lượng thanh khoản mà 

NHNN bơm vào thị trường trong là 49.631 tỷ đồng qua kênh 

thị trường mở. Sau động thái bơm ròng mạnh của NHNN, lãi 

suất VND liên ngân hàng có xu hướng hạ nhiệt.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 04/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 16.600 38.000 129% 20.000-21.000 

TDM 31.000 55.000 77% < 35.000

CTD 39.400 80.000 103% < 55.000

PVT 17.000 25.000 47% < 20.000

DPR 53.700 100.900 88% < 75.000

SIP 99.200 216.400 118% < 110.000

NTC 137.000 283.100 107% < 170.000

HDG 28.950 53.000 83% < 50.000

CTI 12.250 25.000 104% < 15.000

QNS 41.700 60.000 44% < 47.000

QTP 13.700 23.000 68% < 17.000

BMP 61.000 91.000 49% < 60.000

NT2 24.000 28.000 17% < 22.000

DHA 28.850 60.000 108% < 45.000

HPG 14.650 45.000 207% 20.000 - 22.000

MWG 46.050 94.200 105% < 62.000

PNJ 94.900 154.000 62% < 110.000

VHM 44.500 95.000 113% < 65.000



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Vnindex ghi nhận một phiên giao dịch giảm điểm với 

thanh khoản tăng mạnh cho thấy tâm lý bi quan của nhà 

đầu tư khiến áp lực bán lan toả trên thị trường.

❏ Xét về kỹ thuật, cây nến kết phiên cho thấy áp lực lớn 

đến từ phe bán, chỉ số mất mốc MA10 và đóng cửa dưới 

1000 cho thấy lực cung đang dần mạnh lên, chỉ báo BB 

mở dải xuống cho thấy tín hiệu xấu về xu hướng.

❏ Hiện tại, vì mất mốc 1000 nên vùng này trở thành vùng 

kháng cự trong giai đoạn tới, mặc dù vẫn ghi nhận tín 

hiệu đỡ giá từ lực cầu nhưng xu hướng đang có sự 

chuyển biến xấu nên Vnindex các phiên tới sẽ gặp nhiều 

áp lực hơn với mốc 950 làm ngưỡng hỗ trợ cứng.




