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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 20 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 30 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Lạm phát Mỹ hạ nhiệt trong tháng 10

● Mỹ: Chuyên viên hay giám đốc cũng tìm việc bán thời gian, làm từ rửa bát đến bốc dỡ 

hàng để có thêm tiền chi trả hoá đơn

● Định giá ngân hàng quốc doanh Trung Quốc giảm sát mức thấp kỷ lục

● Khủng hoảng thiếu diesel của châu Âu sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân 2023

● Ngân hàng UBS dự báo giá vàng sẽ lên mức 1.900USD/ounce trước cuối năm 2023

TRONG NƯỚC

● Năm 2023 Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6.5%; CPI tăng khoảng 4.5%

● Thái Bình sắp có thêm khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng

● Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

● Ngân sách nhà nước bội thu hơn 245.000 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2022

● 'Ế ẩm' nhưng giá bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cao

● Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trình nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu trong 

tháng 11

● Bất chấp khủng hoảng, thủy sản sắp cán đích lịch sử 10 tỷ USD

● Nhiều doanh nghiệp phải giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

● Trung Quốc chính thức nhập khẩu khoai lang, tổ yến của Việt Nam

TIN DOANH NGHIỆP

● KBC: Ông Đặng Thành Tâm đổi ý chỉ mua 25 triệu cp 

KBC

● DXG: Chủ tịch Lương Trí Thìn đã mua xong 10 triệu cp 

DXG

● HPG giảm sàn, ông Trần Đình Long không còn là tỷ phú

● HDB: Hai "sếp lớn" HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ 

phiếu HDB

● Novaland (NVL) giải trình về 5 phiên liền giảm sàn

● Ông Bùi Cao Nhật Quân mua thành công 2 triệu cp NVL

● Nông nghiệp BaF (BAF) muốn phát hành 600 tỷ đồng 

trái phiếu riêng lẻ

● Chứng khoán APG lỗ 51% sau hơn 7 tháng đầu tư cổ 

phiếu An Tường An

● Lãnh đạo MWG đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu



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

❏ Thị trường diễn ra một phiên giảm điểm mạnh đến từ

tâm lý bi quan của nhà đầu tư trước những thông tin

tiêu cực; dòng tiền thoát ra ở hầu hết nhóm ngành,

trong đó các cổ phiếu trụ chịu ảnh hưởng mạnh khiến

chỉ số đóng cửa mất mốc 950 với thanh khoản cao

hơn mức trung bình.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến đóng cửa cho thấy áp

lực mạnh từ phe bán áp đảo; chỉ báo xu hướng

MA10&MA20 vận động xấu hơn đi cùng với đó là

MACD cho tín hiệu đảo chiều giảm; mặc dù cây nến

vẫn cho thấy tín hiệu lực cầu bắt đáy nhưng nhìn

chung vẫn chỉ được coi là di chuyển theo dải dưới của

BB.

❏ Từ các tín hiệu kỹ thuật, phiên giao dịch hôm nay cho

thấy tín hiệu khá xấu khi mất chỉ số mất nền cân bằng

cũng như mất mốc hỗ trợ 950. Vì vậy, các phiên tới thị

trường có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.




