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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Sàn tiền ảo  lớn thứ ba thế giới FTX  nộp đơn phá sản, nhà sáng lập từ chức. 

● Dầu tăng hơn 2.5% sau khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát Covid-19

● Sau báo cáo lạm phát tháng 10, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ nâng lãi 

suất chậm lại ở mức 50 điểm cơ bản vào tháng 12/2022.

● Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu trong năm nay dự 

kiến tăng 10% lên mức kỷ lục 1.940 tỷ USD do giá cả tăng .

● CPI của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến trong tháng 10, một dấu hiệu cho thấy dù lạm phát vẫn là mối đe dọa đối 

với nền kinh tế Mỹ nhưng áp lực có thể bắt đầu hạ nhiệt. CPI tháng 10 đã tăng 0,4% so với tháng trước và 

tăng 7,7% so với một năm trước, thấp hơn so với các ước tính tương ứng từ Dow Jones là tăng 0,6% và 7,9%.

TRONG NƯỚC

● Trong tháng 10/2022, 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là: Điện thoại và linh kiện (5 tỷ USD); điện tử, máy 

tính và linh kiện (4,75 tỷ USD); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (4,1 tỷ USD); dệt, may (2,8 tỷ USD); giày 

dép (1,9 tỷ USD).

● Với chủ trương ưu tiên vốn cho các dự án mang tính đột phá, liên kết vùng và có khả năng giải ngân cao, 

tỉnh Bình Dương quyết định bổ sung thêm hơn 3.500 tỷ đồng cho Dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

● Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại 

lớn của Hoa Kỳ” cho biết đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

● Thị trường xăng dầu thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục khó khăn ngay cả khi các chi phí đã được liên Bộ Tài Chính 

– Công Thương điều chỉnh trong kỳ điều hành ngày 11/11.

● Ông lớn Formosa Hà Tĩnh cắt giảm 15% sản lượng thép: Formosa Hà Tĩnh cũng chịu tác động bởi tình 

trạng dư cung thép và đã cố gắng đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu từ Mỹ và châu Âu cũng thấp và 

khiến sản lượng xuất khẩu không còn cao như dự kiến. Giai đoạn đầu tiên, hãng thép này sẽ cắt giảm 15% 

để ổn định giá cả tại thị trường Việt Nam.

TIN DOANH NGHIỆP

● LDG: Chủ tịch HĐQT tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3,92 triệu cổ phiếu Đầu tư LDG để giảm 

sở hữu từ 9,41% về còn 7,77% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 11/11.

● DIG: Gia đình Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 26,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,29% vốn điều 

lệ.

● NLG với chỉ số tài chính ấn tượng, lại sắp thu thêm 1.300 tỷ đồng bán dự án:

- Nợ vay thấp, sử dụng đúng mục đích trái phiếu trung và dài hạn.

- Sắp hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Paragon Đại Phước, thu tiền từ bán dự án

● HAG: LNST 107 tỷ đồng trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu thuần đạt 3.650 tỷ đồng. Trong đó, ngànhchăn nuôi đạt 1.136 tỷ đồng; ngành cây 

ăn trái đạt 1.927 tỷ đồng và ngành phụ trợ cũng mang về 587 tỷ đồng.

● DIG: thông qua việc mua lại 2 lô trái phiếu có mã là DIGH2124002 và DIG2124003. Cụ thể, 

Công ty sẽ hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cp DIG bằng các bất động sản tại 

xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

● PTB: tạm dừng phát hành 10.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và ESOP

● IDC: IDC sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại cổ phiếu IDC làm cổ 

phiếu quỹ. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 18/11/2022, tương ứng 

ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2022.

● TCB: dự kiến ngày 21/11/2022 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản về việc Ngân hàng mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Chứng 

khoán Kỹ thương (TCBS).

● PDR: vừa có văn bản thông báo bổ sung tài sản đảm bảo gồm quyền sở hữu tài sản (bao gồm toàn bộ 

cổ phần và quyền sử dụng đất) tại dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (dự án Tropicana, Bà Rịa 

Vũng Tàu) với diện tích 126.336,5m2 do CTCP Bến Thành Long Hải làm chủ đầu tư.

● TDH: Ông Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, 

bị Bộ Công an cáo buộc giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị 

gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Thuduc House. Hiện ông đã bị bắt tạm giam 

để tiếp tục điều tra về hành vi trên.

● DGC: dự kiến giảm giá bán và sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng do nhu cầu điện tử sụt 

giảm mạnh, dự án Nghi Sơn chậm tiến độ.

https://finance.vietstock.vn/TCBS-ctcp-chung-khoan-ky-thuong.htm


CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 12/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 15.600 38.000 144% 20.000-21.000 

TDM 29.050 55.000 89% < 35.000

CTD 29.050 80.000 175% < 55.000

PVT 16.700 25.000 50% < 20.000

DPR 46.550 100.900 117% < 75.000

SIP 69.400 216.400 212% < 110.000

NTC 115.500 283.100 145% < 170.000

HDG 26.200 53.000 102% < 50.000

CTI 10.900 25.000 129% < 15.000

QNS 38.000 60.000 58% < 47.000

QTP 12.600 23.000 83% < 17.000

BMP 52.200 91.000 74% < 60.000

NT2 22.950 28.000 22% < 22.000

DHA 25.100 60.000 139% < 45.000

HPG 12.300 45.000 266% 20.000 - 22.000

MWG 43.000 94.200 119% < 62.000

PNJ 97.200 154.000 58% < 110.000

VHM 44.150 95.000 115% < 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 trong

thời gian tới.




