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MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 657 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(bán ròng 44 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến khả quan trong phiên 15/11 sau khi Cục Thống kê 
Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng chậm hơn dự báo. Tuần trước, 
số liệu giá tiêu dùng (CPI) được công bố cũng tích cực hơn kỳ vọng.

● Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.
● Trung Quốc được dự báo chỉ tăng trưởng 3,3% năm nay, đe dọa kinh tế toàn cầu.
● Ba Lan tố 'tên lửa do Nga sản xuất' rơi vào lãnh thổ và làm chết hai người, NATO họp 

gấp.

TRONG NƯỚC
● Gần 2.300 doanh nghiệp môi giới BĐS tạm ngừng kinh doanh trong 10 tháng năm 2022.
● Nhiều ông lớn bất động sản bán tháo tài sản từ 100 tỷ đến 1.000 tỷ.
● Quy hoạch điện VIII: Đề xuất bỏ hơn 1.600 MW điện mặt trời đến năm 2030.
● Hội thảo 'Ngành thủy sản 2023: Nhận diện thách thức & giải bài toán đơn hàng giảm, lãi 

suất tăng' ngày 26/11 tại TP Cần Thơ.
● Bất chấp giảm vốn điều lệ, loạt doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu quỹ nhằm 'đỡ giá' giữa 

lúc nước sôi lửa bỏng.
● Bất chấp giảm vốn điều lệ, loạt doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu quỹ nhằm 'đỡ giá' giữa 

lúc nước sôi lửa bỏng.

TIN DOANH NGHIỆP 

●  PDR mang chung cư quận 3 để bổ sung tài sản bảo đảm cho 5 
lô trái phiếu

● KDH: Dragon Capital vừa bỏ ra 383,8 tỷ đồng để mua vào 19 
triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn

● IDC hợp tác thực hiện dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân 
Tạo tổng vốn 2,000 tỷ đồng

● BCG: Chủ tịch Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua vào 5 triệu 
cp

● DBC: Sau khi cùng các con bán hàng chục triệu cổ phiếu DBC, 
ông Nguyễn Như So tiếp tục chuyển nhượng phần vốn tại công 
ty Chế biến thực phẩm Dabaco

● Maybank bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu của vợ chồng chủ 
tịch Danh Khôi (NRC) và chủ tịch Hải Phát Invest (HPX)

● IDC hợp tác thực hiện dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân 
Tạo tổng vốn 2,000 tỷ đồng



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



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường chứng kiến một phiên hồi phục mạnh với 
thanh khoản tăng đột biến so với các phiên gần đây; 
dòng tiền có sự lan tỏa mạnh ở hầu hết tất cả nhóm 
ngành, đặc biệt là nhóm trụ VN30 dù cho phiên sáng 
đã có lúc thị trường rơi sâu.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật; cây nến kết phiên cho thấy 
sự tham gia mạnh của lực cầu đỡ giá  giúp chỉ số 
đóng cửa ở mốc gần cao nhất phiên; chỉ báo MACD 
cũng cho thấy sự suy yếu của phe bán trong thời 
điểm hiện tại nhưng các chỉ báo xu hướng 
MA10&MA20 vẫn chưa có sự cải thiện cũng như chỉ 
báo BB vẫn mở rộng, vì vậy rủi ro mà thị trường điều 
chỉnh là vẫn còn có thể.

❏ Mặc dù phiên giao dịch hôm qua cho thấy sự hồi 
phục tốt từ thị trường nhưng việc tạo đáy là vẫn chưa 
đủ tín hiệu để xác nhận; hiện tại mốc MA10 cũng như 
vùng 950 sẽ là vùng cản giá mà chỉ số sẽ phải thử 
thách trong các phiên tới.
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