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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● IMF: Sự phân chia thương mại có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 1.400 tỷ

USD.

● Mỹ: Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống

vào năm 2024, báo hiệu một cuộc đua mới đầy gay cấn trên chính trường Mỹ.

● ECB: cảnh báo về rủi ro đang gia tăng đối với tất cả mọi người khi triển vọng kinh tế

trở nên u ám và lạm phát kỷ lục gây rắc rối cho nền kinh tế khu vực.

● Trung Quốc: Chính sách giải cứu các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc cuối

cùng đã được đưa ra trong tháng này để giảm bớt tình trạng khủng hoảng thanh

khoản nghiêm trọng. Tuy nhiên, rào cản về sự sụt giảm nhu cầu trong nước có thể là

một thách thức lớn.

TRONG NƯỚC

● Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 55.000 tỷ trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng

tăng trở lại vùng 5%.

● Một loạt ngân hàng đưa lãi suất lên trên 9%, có ngân hàng niêm yết mức cao nhất tới

9,9%/năm.

● Thị trường đón nhận tín hiệu tích cực, loạt kim loại công nghiệp bật tăng trở lại sau

thời gian giảm sâu kỷ lục.

● ‘Cơn khát’ xăng dầu tại TPHCM đã hạ nhiệt. Thời điểm căng nhất TPHCM có 137 cửa

hàng thiếu xăng, còn tính đến chiều 18/11 chỉ còn 18 cửa hàng thiếu mặt hàng này.

TIN DOANH NGHIỆP

● CII: Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn chia cổ

phiếu thưởng tỷ lệ 14% nhưng UBCK không chấp thuận.

● CBS: dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Ngày giao

dịch không hưởng quyền là ngày 22/11, thời gian thanh toán

cổ tức dự kiến từ ngày 12/12/2022.

● SHB: ngày 24/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông để

chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

● BVH: 28/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ

tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu,

tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

● NLG: sẽ mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt

quá 1.000 tỷ đồng, nguồn trích từ lợi nhuận chưa phân phối

(hơn 2.171 tỷ đồng vào cuối quý 3). Nếu dùng toàn bộ 1.000

tỷ đồng, Nam Long ước tính có thể mua khoảng 46,4 triệu cổ

phiếu quỹ.

● FOX: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%.

Ngày GDKHQ là ngày 29/11/2022.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 18/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 17.100 38.000 122% 20.000-21.000 

TDM 29.900 55.000 84% < 35.000

CTD 28.400 80.000 182% < 55.000

PVT 15.800 25.000 58% < 20.000

DPR 44.500 100.900 127% < 75.000

SIP 68.100 216.400 218% < 110.000

NTC 105.500 283.100 168% < 170.000

HDG 27.000 53.000 96% < 50.000

CTI 11.100 25.000 125% < 15.000

QNS 34.700 60.000 73% < 47.000

QTP 12.800 23.000 80% < 17.000

BMP 53.700 91.000 69% < 60.000

NT2 23.000 28.000 22% < 22.000

DHA 27.000 60.000 122% < 45.000

HPG 15.100 45.000 198% 20.000 - 22.000

MWG 42.150 94.200 123% < 62.000

PNJ 100.100 154.000 54% < 110.000

VHM 48.000 95.000 98% < 65.000



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ quanh
tham chiếu sau khi vận động lấp lại vùng gap dưới vào
ngày 17/11; thanh khoản có sự gia tăng cho thấy lực cầu
tham gia tương đối tốt trong phiên giao dịch cuối tuần.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật; cây nến kết phiên trên mốc
MA10 có bóng nến lớn cho thấy lực cầu tham gia đỡ giá
khá tích cực; chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy tín hiệu
đảo chiều tăng rõ ràng hơn và các dải của BB cho thấy
tín hiệu sideway; mặc dù các chỉ báo xu hướng
MA10&MA20 vẫn giữ độ dốc xuống nhưng có phần cải
thiện hơn.

❏ Sau 3 phiên hồi phục gần đây thì thị trường dần cho thấy
sự cải thiện tốt khi mà dòng tiền đã bắt đầu tham gia lại,
đặc biệt là các cổ phiếu có vốn hóa lớn; hiện tại mốc
MA20 sẽ tiếp tục là vùng cản trên để thị trường tiếp tục
thách thức. Vì vậy các chiến lược giao dịch hiện tại sẽ
nên ưu tiên vào phân bổ vốn cũng như cân bằng tỷ trọng
danh mục.




