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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Australia tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên ngưỡng 2,85% - mức cao trong

gần một thập kỷ.

● Sản lượng của các nhà máy châu á suy giảm do một loạt yếu tố bất lợi

● Giá khí đốt tại Mỹ giảm rất sâu có thể kéo lạm phát Mỹ giảm mạnh

● Các nhà kinh tế: Fed có thể tăng lãi suất lên đến 5% và kích hoạt suy thoái toàn cầu

● Lạm phát khu vực đồng Euro đạt mức cao kỷ lục 10,7% trong tháng 10

TRONG NƯỚC

● TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%

● Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Petrolimex tăng lên 1.265 tỷ đồng

● Ngành sản xuất có dấu hiệu giảm tốc, đơn đặt hàng mới tăng yếu nhất trong hơn 

một năm

● Shopee duy trì vị thế sàn TMĐT phổ biến nhất mạng xã hội, Lazada và TikTok Shop 

nằm trong top ba

.

TIN DOANH NGHIỆP

● YEG - Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Yeah1 ghi nhận doanh

thu đạt 205,16 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và LNST

22,49 tỷ đồng, tăng 276,06 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ lỗ

253,57 tỷ đồng).

● TAR - Thông báo phát hành hơn 7,11 triệu cổ phiếu trả cổ tức

theo tỷ lệ 10 : 1.

● SBT - Đã trình thông qua phương án phát hành 2 lô trái phiếu

ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

● HVN - Vietnam Airlines lần đầu có lãi gộp với 165 tỷ đồng kể

từ khi COVID khởi phát

● VTR: Doanh thu du lịch đột biến, Vietravel vẫn gánh lỗ ròng

hơn 100 tỷ sau 9 tháng từ Vietravel Airlines.

● CEO: Quý 3/2022, CEO Group đạt doanh thu thuần 334 tỷ

đồng, tăng 2,7 lần; lợi nhuận gộp đạt 135 tỷ đồng, tăng gấp 10

lần.

● ACV: Trong quý 3/2022, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, ACV

đạt 9.768 tỷ đồng doanh thu – tăng 157% và lợi nhuận sau

thuế thu nhập đạt 5.840 tỷ đồng – tăng gần 11 lần so với 9

tháng đầu năm 2021



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 31/10/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 16.150 38.000 135% 20.000-21.000 

TDM 31.800 55.000 73% < 35.000

CTD 44.000 80.000 82% < 55.000

PVT 17.100 25.000 46% < 20.000

DPR 54.800 100.900 84% < 75.000

SIP 100.500 216.400 115% < 110.000

NTC 149.000 283.100 90% < 170.000

HDG 29.100 53.000 82% < 50.000

CTI 12.000 25.000 108% < 15.000

QNS 43.500 60.000 38% < 47.000

QTP 14.400 23.000 60% < 17.000

BMP 62.100 91.000 47% < 60.000

NT2 26.300 28.000 6% < 22.000

DHA 29.700 60.000 102% < 45.000

HPG 16.800 45.000 168% 20.000 - 22.000

MWG 53.200 94.200 77% < 62.000

PNJ 103.700 154.000 49% < 110.000

VHM 44.900 95.000 112% < 65.000



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường ghi nhận một phiên tăng điểm với
dòng tiền có sự tham gia chủ yếu vào nhóm trụ
VN30, chỉ số duy trì mức thanh khoản tốt với kết
phiên đóng cửa trên 1030 và kiểm định lại mốc
MA20.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, giá vận động trong biên
độ hẹp giữa MA10&MA20 cho thấy sự giằng co
giữa cả 2 phe; chỉ báo BB tiếp tục co dần lại cùng
với MACD vẫn cho thấy lực cầu tham gia; các chỉ
báo xu hướng MA10&MA20 đang dần có sự cải
thiện hơn dù cho xu hướng hiện tại vần đang
nằm ở xu hướng giảm.

❏ Giai đoạn này MA20 sẽ đóng vai trò xác định xu
hướng sắp tới; hiện tại khi mà chỉ số tiến sát
vùng này thì sẽ gặp nhiều áp lực bán hơn để
kiểm định lực cầu; trong trường hợp phe mua áp
đảo dần dần và khi chỉ số kiểm định thành công
MA20 thì việc đảo chiều xu hướng là có thể.




