
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
THÀNH CÔNG

TPHCM, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2022

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

CHỨNG KHOÁN MỸ CHỨNG KHOÁN CHÂU ÂU CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

THỊ TRƯỜNG CRYPTO GIÁ HÀNG HÓA



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 40 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(bán ròng 133 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Boeing: nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không sẽ tăng gấp đôi.

● Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sắp họp khẩn về Triều Tiên.

● Thị trường việc làm Mỹ đang trở nên thắt chặt hơn, các tập đoàn bất động sản 

và công nghệ đẩy nhanh cắt giảm nhân sự.

● ASEAN - Trung Quốc khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định ACFTA.

TRONG NƯỚC

● Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: Tình trạng thiếu hụt đơn hàng có thể kéo dài đến 

quý I/2023.

● Áp lực trái phiếu bất động sản giảm đáng kể, giá trị đáo hạn chỉ còn 21 nghìn tỷ 

đồng từ nay đến cuối năm.

● 10 tháng, xuất khẩu cao su cán mốc 2,6 tỷ đô, tăng 15.6% về lượng và tăng 4.6% về 

trị giá so với cùng kỳ.

● Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB Bank.

TIN DOANH NGHIỆP 

● PDR: Thị giá giảm sàn "trắng bên mua" 12 phiên liên tiếp, 

lãnh đạo đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu

● GEX: Gelex tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu 

trước hạn.

● DHC: Chủ tịch Dohaco bán ra gần 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở 

hữu còn 5,56%

● IDC: IDICO lên kế hoạch triển khai 9 dự án KCN mới với tổng 

quy mô 2.200 ha

● TDH: Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can vụ Thuduc House, 

trong đó có có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế 

TP.HCM

● AGG: Vừa mua lại trái phiếu trước hạn, Bất động sản An Gia 

lại đi vay nước ngoài 15 triệu USD

● TCH: chốt ngày 2/12 là ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức 2022 

bằng tiền, tỉ lệ 12%



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



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường ghi nhận một phiên giảm điểm với thanh 
khoản có sự sụt giảm tương đối mạnh so với phiên 
trước đó; áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm VN30 khi 
mà nhiều cổ phiếu trụ có mức giảm tương đối.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến kết phiên cho thấy 
phe bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch, mặc dù 
vậy chỉ số vẫn cho thấy có lực cầu đỡ và đóng cửa 
trên mốc MA10; chỉ báo MACD vẫn cho thấy thị 
trường vẫn có lực cầu tham gia đi cùng với các dải 
của BB đều vận động sideway.

❏ Nhìn chung sau phiên giao dịch Vnindex vẫn chưa 
cho thấy tín hiệu quá xấu khi mà chỉ số vẫn duy trì 
được mốc sideway trên MA10; vì vậy trong kịch bản 
tốt thì lực cầu được kỳ vọng sẽ hấp thụ dần lượng 
cung cản trên sau một giai đoạn tích lũy ngắn để có 
thể sớm vượt MA20 và trở về được xu hướng tăng 
trong ngắn hạn.
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