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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Theo số liệu được Tổng cục hải quan Trung Quốc mới công bố, kim ngạch xuất khẩu (tính theo USD)

giảm 0,3% trong tháng 10, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo tăng 4,5% được đưa ra trước đó.

● Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc có khả năng giảm trong tháng 10, lần giảm đầu tiên sau

gần hai năm.. Chỉ số này dự kiến giảm 1,6% so với một năm trước đó, sau khi tăng 0,9% vào tháng

9. Tăng trưởng giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 10 cũng có khả năng giảm 2,4% so với

mức tăng 2,8% của tháng 9.

● Ông Trump trên đường trở lại cuộc đua quyền lực nhất nước Mỹ: Chờ qua bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ

"thông báo lớn"

● Nền kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm lại và có thể bắt đầu suy giảm trong những tháng mùa

Đông tới do khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao.

TRONG NƯỚC

● Kiến nghị bổ sung vốn 200.000 tỷ đồng hỗ trợ nền kinh tế giai đoạn cao điểm cuối năm.

● CEO Savills Global: Bất động sản Việt Nam sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn và hồi

phục tích cực cuối năm 2023

● Sở GTVT TP.HCM đề xuất 6 dự án đường sắt đô thị và một tuyến đường kết nối cần ưu tiên, đầu tư

giai đoạn 2021 - 2035 với tổng mức đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng.

● Năm 2024 hàng không mới có thể vượt qua khó khăn

TIN DOANH NGHIỆP

● Tập đoàn Bảo Việt (BVH) dự kiến chi hơn

2.246 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ hơn

30% trong tháng 12/2022

● KBC tổ chức họp ĐHCĐ bất thường, dự chi

1.500 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt

hoặc mua cổ phiếu quỹ

● MWG: Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế

Giới Di Động (mã MWG) đăng ký mua 1

triệu cổ phiếu MWG theo phương thức giao

dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

● IDC: Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) vừa

công bố nghị quyết Hội đồng quản trị chấp

thuận chủ trương mua lại cổ phiếu IDC làm

cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.



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

❏ Chỉ số kết phiên ghi nhận một sự hồi phục nhẹ sau

phiên giao dịch buổi sáng gặp áp lực điều chỉnh

mạnh về lại vùng hỗ trợ cận mốc 950, thanh khoản

duy trì ngang với phiên giao dịch trước đó.

❏ Xét về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến đóng cửa ở

mức cao nhất phiên cho thấy lực cầu tham gia bắt

đáy mạnh ở phiên giao dịch này; mặc dù vậy, các

chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng hiện tại

tương đối xấu, các chỉ báo xu hướng MA10&MA20

vẫn duy trì dốc xuống đi và chỉ báo BB vẫn vận

động mở dải; chính vì vậy mà rủi ro điều chỉnh là

vẫn còn lớn trên thị trường.

❏ Phiên giao dịch hôm nay dù ghi nhận lực cầu tham

gia khá tốt nhưng để đánh giá là tạo đáy thành

công thì vẫn chưa đủ tin cậy; vì vậy, nếu để xác

nhận tạo đáy thành công thì chỉ số nên có một

vùng cân bằng tích lũy lực cầu tốt tại 950 ~ 970.
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