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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 254 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(bán ròng 291 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Thương mại châu Âu – Mỹ bùng nổ giữa cơn biến động kinh tế toàn cầu.

● Các nhà quản lý tài sản lớn ở Phố Wall lo ngại Mỹ rơi vào lạm phát đình trệ.

● Các quỹ phòng hộ lớn nhảy vào mua trái phiếu doanh nghiệp giá rẻ.

● Moody’s bất ngờ đóng cửa văn phòng phân tích ở Trung Quốc.

TRONG NƯỚC

● IFC cân nhắc đầu tư 320 triệu USD vào SHB, VIB và OCB.

● Bộ Tài chính sắp họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh

nghiệp.

● “Bản giao hưởng tươi vui” của doanh nghiệp dược phẩm trong quý 3/2022.

● Financial Times: Việt Nam dẫn đầu toàn cầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế số hóa.

TIN DOANH NGHIỆP

● GEX: mua lại trước hạn gần 200 tỷ đồng trái phiếu.

● NVL: hơn 128tr cp khớp lệnh và lên tiếng tin đồn tình

hình nợ và khả năng thanh toán là không chính xác.

● NLG: thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu đợt 2

theo hình thức riêng lẻ, với tổng giá trị 500 tỷ.

● DIG: lãnh đạo tiếp tục bị bán giải chấp gần 6 triệu cổ

phiếu.

● AGM: xin lùi thời hạn thanh toán lãi trái phiếu.

● CHP: sắp chi hơn 176 tỷ tạm ứng cổ tức 2022.

● PGC: chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ 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



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Chỉ số ghi nhận giảm điểm với áp lực bán gia tăng
sau khi retest thất bại MA20 cũng như kết phiên mất
mốc MA10, thanh khoản gia tăng cho thấy tâm lý tiêu
cực trở lại.

❏ Về chỉ báo kỹ thuật, cây nến kết phiên với áp lực bán
lớn và mất mốc MA10; mặc dù chỉ báo MACD vẫn
chưa cho thấy tín hiệu quá xấu nhưng BB lại mở dải
xuống, các chỉ báo MA10 và MA20 đều dốc xuống
cho thấy các phiên tới thị trường có thể sẽ đối mặt
với rủi ro điều chỉnh.

❏ Sau các phiên tăng hồi phục thì phiên giao dịch hôm
qua lại cho thấy cung bán tăng mạnh; hiện tại mốc
950 đóng vai trò làm ngưỡng hỗ trợ gần nhất của
index, trong trường hợp mất mốc này thì index sẽ
gặp nhiều thử thách hơn.




