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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Theo dữ liệu mới được S&P Global công bố ngày 23/11, Chỉ số quản lý nhà mua hàng (PMI)

của Eurozone tăng từ mức 47,3 trong tháng 10 lên 47,8 trong tháng 11. Dù tăng nhưng chỉ số

này vẫn dưới ngưỡng 50, thể hiện hoạt động kinh tế tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

● Nhà máy lắp ráp iPhone của Apple tại Trung Quốc đóng cửa vì, người dùng toàn cầu phải đợi lâu

hơn để sở hữu iPhone 14.. Điều này ttác động trực tiếp tới doanh thu của Apple

● Hoạt động kinh doanh của Mỹ tháng 11 đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp, với số lượng đơn đặt hàng mới

giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm do lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu..

● BoE dự kiến tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12

TRONG NƯỚC

● Kỳ 1 tháng 11/2022: Xuất khẩu giảm, cán cân thương mại thâm hụt 1,15 tỷ USD

● Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 8253/NHNN-CSTT ngày 22/11/2022 yêu cầu

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tích cực giải ngân tín dụng vào các

lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

● Du lịch phục hồi tích cực, khách nội địa đạt gần 92 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm

● Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở trong trạng thái hoạt động cầm chừng do đơn hàng giảm mạnh.

Đáng lo hơn, doanh nghiệp cho biết tình hình có thể xấu hơn trong năm 2023 khi các khách hàng

thân thiết chưa có ý định đặt đơn hàng mới do lượng hàng tồn kho lớn.

TIN DOANH NGHIỆP

● BCM: Sắp thu hơn 5.000 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng

đất cho CapitaLand

● VCS: 5/12 chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm

2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

● HPG bắt tay Đầu tư Hợp Nghĩa làm khu dân cư sinh thái hơn 5.6

ngàn tỷ đồng

● VIP đấu giá tàu Petrolimex 10 thành công, thu về hơn 220 tỷ đồng

● Novagroup sắp bán 150 triệu cổ phiếu NVL của Novaland, công

bố tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn

● VNDirect dự báo Bách Hoá Xanh lỗ hơn 2.000 tỷ trong năm 2022,

từ quý 2/2023 bắt đầu có lãi

● LMH chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất tại Thanh Hoá

● Cổ phiếu Camimex Group (CMX) giảm sâu, lãnh đạo mua vào

100.000 cổ phiếu



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 đóng cửa ghi nhận tăng điểm nhẹ với
thanh khoản chỉ ở mức tương đối thấp; xuyên suốt
phiên là sự giằng co của cả 2 phe cho thấy tâm lý
thận trọng của nhà đầu tư trước những vận động tiêu
cực của phiên trước đó.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến kết phiên mặc dù
cho thấy lực cầu đỡ giá nhưng chưa thật sự quá
mạnh khi mà mốc MA10 vẫn là vùng cản giá của thị
trường; các chỉ báo xu hướng MA10&MA20 cũng với
BB vẫn giữ dải xuống cho thấy rủi ro từ xu hướng là
vẫn còn; mặc dù vậy nhưng phiên hôm nay chỉ báo
MACD lại cho thấy lực cầu trở lại.

❏ Hiện tại, với việc xu hướng giảm vẫn còn thì chỉ số sẽ
cần thêm thời gian để lực cầu tái tích lũy trước khi
xác nhận phục hồi thành công; mốc MA10 cũng như
vùng 950 sẽ tiếp tục là thử thách mà chỉ số cần phải
kiểm định thành công để các tín hiệu kỹ thuật được
xác nhận sự cải thiện




