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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 978 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua 159 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Giá trị mua sắm online ngày Black Friday ở Mỹ đat kỉ lục 9.12B$, 2,3% YoY.

● Biến chủng Omicron BQ mới đang gia tăng tại Mỹ.

● Trung Quốc khó mở cửa kinh tế khi tình trạng lây nhiễm lại lây lan.

● Những sự kiện quốc tế cần chú ý tuần này: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ

(29/11); Tăng trưởng GDP Mỹ, FedSpeak (30/11); Core PCE (1/12); Tỷ lệ thất

nghiệp Mỹ (2/12).

TRONG NƯỚC

● Kinh tế tăng trưởng tốt nhưng khu vực nội địa đáng lo ngại.

● Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi hội viên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong

hoạt động.

● Hút vốn xanh từ các quỹ đầu tư quốc tế để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

● Giữ vững “phòng tuyến” chống lạm phát, tạo động lực cho thị trường.

● Giá bán các phân khúc nhà ở cuối năm có sự điều chỉnh.

TIN DOANH NGHIỆP

● MWG: Khẳng định không gặp khó khăn về dòng tiền, tuần

qua đã tất toán sạch 1.135 tỷ nợ trái phiếu.

● PLX: Lãi ròng của Petrolimex dự báo sụt mạnh 65% do biến

động thị trường.

● NKG: Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ có thể nâng cao năng lực

cạnh tranh và khả năng sinh lời của Thép Nam Kim từ năm

2024.

● DPG: Quảng Nam giao thêm 3.500m2 đất cho công ty Đạt

Phương Hội An làm khu đô thị.

● PDR: Quyết định bán dự án cao ốc tại 197 Điện Biên Phủ.

● TCB: TCBS cho biết sẽ huỷ kế hoạch tăng vốn khủng lên

hơn 9.200 tỷ trước đó và dự kiến thực hiện chào bán

riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho ngân hàng mẹ

Techcombank với giá dự kiến 95.600 đồng/cp, tổng số

tiền thu về là hơn 10.000 tỷ đồng.

● MSN: Masan - công ty lớn phát hành thành công 1.700 tỷ.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 25/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 18.900 38.000 101% 20.000-21.000 

TDM 33.800 55.000 63% < 35.000

CTD 30.500 80.000 162% < 55.000

PVT 18.300 25.000 37% < 20.000

DPR 45.900 100.900 120% < 75.000

SIP 72.000 216.400 201% < 110.000

NTC 112.000 283.100 153% < 170.000

HDG 27.700 53.000 91% < 50.000

CTI 11.100 25.000 125% < 15.000

QNS 35.700 60.000 68% < 47.000

QTP 12.200 23.000 89% < 17.000

BMP 54.000 91.000 69% < 60.000

NT2 25.250 28.000 11% < 22.000

DHA 27.900 60.000 115% < 45.000

HPG 15.300 45.000 194% 20.000 - 22.000

MWG 37.800 94.200 149% < 62.000

PNJ 106.200 154.000 45% < 110.000

VHM 47.000 95.000 102% < 65.000



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy một phiên tăng
điểm tích cực với thanh khoản có sự cải thiện, dòng
tiền lan tỏa đều đặc biệt ở các cổ phiếu trụ VN30.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến cho thấy động lực
mạnh mẽ từ phe mua với việc chỉ số mở phiên tạo
gap nhưng duy trì được vận động đến kết phiên, chỉ
báo MACD cũng cho thấy lực cầu trở lại và giá đóng
cửa gần với mốc MA20; chỉ báo BB cũng cho thấy chỉ
số giữ được trạng thái sideway và MA10 cũng có sự
cải thiện.

❏ Phiên giao dịch tăng điểm tốt cho thấy tâm lý của thị
trường đang tích cực hơn, hiện tại mốc MA20 sẽ là
mốc cản tiếp theo mà chỉ số cần chinh phục khi mà
lực cầu đang có sự tham gia tốt trở lại.




