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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 515 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(báb ròng 31 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Giá khí đốt ở châu Âu có thể sắp giảm 30%.

● Tiền cạn, lãi suất cao, gọi vốn ở Phố Wall bây giờ quá khó!

● 8h tối 10/11 giờ Việt Nam Mỹ sẽ công bố chỉ số lạm phát CPI. Dự báo tăng 8% YoY.

● Nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tăng mạnh nếu Trung Quốc mở cửa trở lại.

TRONG NƯỚC
● Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và nước ngoài hơn 241 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng 

năm 2022.

● Bộ Công thương giải thích về thông tin cấm mua xăng bằng thùng, can, chai.

● Việt Nam xếp hạng 76/193 quốc gia về chỉ số dịch vụ trực tuyến.

● Hơn 140 nghìn tỷ đồng được mua lại trước hạn, doanh nghiệp nỗ lực giảm áp lực đáo hạn 

trái phiếu.

TIN DOANH NGHIỆP 

● HAG: Xuất hiện Gà đi bộ ăn chuối của HAGL, được bán thử tại 2 
cửa hàng Bapi Đà Nẵng và TP.HCM.

● FRT: Mảng dược bước vào “thời điểm vàng”, FPT Retail quyết 
định tăng gấp đôi vốn góp cho chuỗi Long Châu lên 450 tỷ đồng.

● DGW: Động lực tăng trưởng trong quý 4 của Digiworld gọi tên 
Iphone 14, World Cup, Nova Service và Achison.

● NVL: Chủ tịch Bùi Xuân Huy nói về những khó khăn của thị 
trường bất động sản, cho rằng trước những khó khăn chung của 
thị trường, doanh nghiệp này phải tái cấu trúc, rà soát lại các 
hoạt động kinh doanh và tập trung vào mảng kinh doanh lõi.

● MSN: Biên lợi nhuận gộp của công ty sở hữu Winmart/Winmart+ 
tăng gấp rưỡi sau 2 năm.

● HPG: Sản lượng bán hàng tháng 10 xuống thấp nhất kể từ đầu 
năm 2021.

● PDR: Gần 162 triệu cổ phiếu PDR được Phát Đạt thế chấp cho 
các khoản vay tài chính.

● GEX: Tổng doanh thu gần 30.000 tỷ đồng sau 9 tháng: Mảng 
sản xuất kinh doanh thiết bị điện vẫn là ‘’công thần’’’ đóng góp 
lớn nhất vào tổng doanh thu thuần của GELEX, đạt 12.235 tỷ 
đồng, chiếm 49% tổng doanh thu sau 9 tháng đầu năm.



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



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường tiếp tục diễn biến một phiên điều chỉnh 
mạnh khi lực bán liên tục làm chủ chỉ số dưới tác 
động tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Áp lực bán 
diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành đặc biệt ở các 
cổ phiếu trụ VN30 và thanh khoản vẫn duy trì ổn 
định ở mức trung bình.

❏ Xét về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến đóng cửa cho 
thấy bên bán chiếm ưu thế dù trong phiên lực cầu 
liên tục tham gia để nâng đỡ; chỉ báo MACD dần 
cho thấy sự lực cầu suy giảm dần trong các phiên 
gần đây; các chỉ báo xu hướng MA10&MA20 vẫn 
duy trì độ dốc xuống và chỉ báo BB vận động mở 
dải xuống cho thấy rủi ro điều chỉnh là vẫn có thể 
tiếp diễn.

❏ Trong giai đoạn hiện tại, việc phiên trước đó mất đi 
mốc 1000 đã kích hoạt lực bán tương đối lớn và 
dòng tiền vào thị trường đang có sự suy giảm. Vì 
vậy, xu hướng giảm có thể sẽ tiếp diễn về các mốc 
hỗ trợ thấp hơn để kiểm định lại lực cầu




