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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 1,724 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 94 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Giá sữa tại Hàn Quốc tăng vọt.

● Quan chức Fed: "Còn lâu mới tới thời điểm ngừng nâng lãi suất".

● Vấn đề mới của vận tải biển: Dư thừa container.

● Thị trường nhà ở toàn cầu hướng tới đợt điều chỉnh sâu.

● Bloomberg: Trung Quốc tung biện pháp giải cứu lĩnh vực bất 

động sản?

TRONG NƯỚC

● Hãng sữa lớn của Nhật Bản tính mở rộng ở Việt Nam

● Đông Nam Á là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp Đức 

muốn dịch chuyển sản xuất.

● Ban IV: Phần lớn doanh nghiệp Việt đối diện với tình thế chông 

chênh.

● Du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế.

● Bộ Tài Chính lên tiếng về hoạt động thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp.

TIN DOANH NGHIỆP

● IDC: Thị giá IDC mất 65% từ đỉnh, IDICO xin ý kiến cổ 

đông mua lại cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

● MBB: với giá trị nội tại tăng trưởng ổn định hàng năm luôn 

là cổ phiếu an toàn trong danh mục của mỗi nhà đầu tư

● DGC: Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) rơi xuống đáy 

14 tháng, Chủ tịch Đào Hữu Huyền muốn tăng sở hữu

● FRT: Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của FPT Retail 

(FRT)

● DHG: Dược Hậu Giang (DHG) thông báo nhận được quyết 

định xử phạt thuế, khẳng định công ty không trốn thuế

● NKG: Thép Nam Kim giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 

phiên liên tiếp

● DGW: DGW cho rằng việc giá cổ phiếu giảm mạnh trong 

thời gian qua đến từ ảnh hưởng chung của thị trường chứng 

khoán. Công ty khẳng định hoạt động kinh doanh và tình 

hình tài chính của Công ty vẫn bình thường.



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 tiếp tục là một phiên điều chỉnh với

thanh khoản duy trì trên mức trung bình; chỉ số liên

tục gặp áp lực lớn ngay từ lúc mở phiên và duy trì

sắc đỏ xuyên suốt phiên giao dịch; mặc dù đến

cuối phiên thị trường đã xuất hiện lực cầu đỡ giá

nhưng không được đánh giá quá cao khi dòng tiền

chỉ vào những cổ phiếu vốn hóa lớn để giữ điểm.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật; cây nến kết phiên không

đóng lại được vùng gap được mở ra trước đó dù

đã được rút chân trong phiên nhưng không được

xem là quá mạnh; các chỉ báo xu hướng

MA10&MA20 vẫn duy trì dốc xuống và MACD vẫn

giữ vận động tiêu cực; chỉ số vẫn đang di chuyển

theo dải dưới của BB cho thấy xu hướng giảm là

vẫn còn tiếp tục.

❏ Hiện tại, thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm

với áp lực bán tiếp tục gia tăng mỗi ngày; trong

ngắn hạn mốc 900 có thể được xem là vùng đỡ giá

tiếp theo cho Vnindex và kỳ vọng tại đây sẽ có lực

cầu bắt đáy tham gia để tránh việc thị trường giảm

sâu.




