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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 1,183 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(bán ròng 408 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI
● Trong phiên giao dịch chiều 15/11, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, nhờ hoạt

động mua vào của giới đầu tư và tín hiệu lạc quan trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

● Nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ suy giảm trong quý III/2022, với mức giảm thực tế

1,2% so với cùng kỳ năm ngoái - đánh dấu lần giảm đầu tiên trong 4 quý trở lại đây.

● Hàn Quốc công bố gói cứu trợ hơn 7 tỷ USD đối với bất động sản

● Tân Thủ tướng Anh cáo buộc Nga ‘biến lương thực thành vũ khí’

● Australia đa dạng hóa thương mại thông qua các FTA mới

● Ngành công nghiệp Đức "bên bờ vực" vì khủng hoảng năng lượng

● Phó Chủ tịch Fed: Sắp đến 'thời điểm thích hợp' để giảm tốc độ tăng lãi suất

TRONG NƯỚC
● Xuất khẩu phân bón có thể vượt mốc 1 tỉ USD năm 2022

● Xuất khẩu tôm sang nhiều thị trường chính giảm mạnh

● Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng 10 tháng vượt 3% kế hoạch, còn lợi

nhuận vượt 30,3%, giữ đà tăng trưởng khả quan.

● Trong cơn bĩ cực của ngành thép, anh trai bầu Thụy khởi công dự án thuộc tổ hợp thép

quy mô 100.000 tỷ đồng

● Xuất khẩu ngành gỗ: Viên nén “thăng hoa”, đồ gỗ sụt giảm

● Khó khăn của ngành thép có thể kéo dài đến quý 2/2023

● Trong tháng 10, Thaco bán được gần 11.000 xe ô tô, chiếm tới 30% doanh số toàn thị

trường, vượt xa các đối thủ.

.

TIN DOANH NGHIỆP

● NVL: Huỷ văn bản công nhận 752 căn thuộc dự án Aqua City

đủ điều kiện bán

● CEO: Quảng Ninh thu hồi để điều chỉnh quyết định chấp thuận

chủ trương dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn

Harbor

● MWG: Từng lãi 100-150 tỷ đồng mỗi quý từ hoạt động tài

chính, nhưng 2 quý gần đây Thế Giới Di Động liên tiếp thua lỗ

từ hoạt động này trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá biến động

mạnh.

● DGC: Theo BVSC, Hóa chất Đức Giang sẽ khó bứt phá năm

2023 do mảng mảng phốt pho vàng,mảng đóng góp hơn 50%

doanh thu của công ty có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Trong khi đó, mảng phân bón cũng khó tăng mạnh do thừa cung.

Còn dự án Nghi Sơn mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào

hoạt động chậm hơn so với kế hoạch.

● VTP: Viettel Post bị xử lý về thuế gần 1,7 tỷ, cổ phiếu lao dốc

50% chỉ trong 1 tháng

● KLB: Ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý III, đảm bảo hoạt

động an toàn và bền vững



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 về kiểm
định lại mốc 900 với thanh khoản vẫn duy trì trên
mốc trung bình; mặc dù đóng cửa giữ được mốc này
nhưng thị trường chỉ cho thấy dòng tiền vào cổ phiếu
có vốn hóa lớn nhằm đỡ chỉ số trong khi các cổ
phiếu nhỏ vẫn gặp áp lực bán mạnh về giá sàn.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, mặc dù cây nến kết phiên
vẫn cho thấy có lực cầu tham gia nhưng áp lực lớn
vẫn nghiêng về phe bán, chỉ số vẫn vận động theo dải
dưới của BB; các chỉ báo xu hướng MA10&MA20 vẫn
cho thấy độ dốc lớn cũng với đó là MACD vẫn giữ tín
hiệu âm, điều đó cho thấy áp lực điều chỉnh là vẫn
còn lớn trên thị trường.

❏ Nhìn chung giai đoạn này phe bán chiếm ưu thế trên
thị trường nên rủi ro tiếp diễn điều chỉnh là điều khó
tránh khỏi; hiện tại mốc 900 sẽ tiếp tục đóng vai trò
là mốc hỗ trợ đỡ giá cho thị trường; trong trường hợp
mốc 900 không thể giữ giá thì chỉ số có thể sẽ trở về
các mốc thấp hơn.




