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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 1694 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(bán ròng 78 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Blockfi nộp đơn phá sản.

● Chứng khoán Trung Quốc lao dốc sau những bất ổn do dịch Covid-19.

● Lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn của Trung Quốc tiếp tục giảm 

khoảng 3.0% trong 10 tháng đầu năm 2022.

TRONG NƯỚC

● Fubon ETF chuẩn bị “bơm” thêm 4.000 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam.

● Sau Vietcombank, HDB công bố giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm dịp 

cuối năm. 

● Việt Nam được dự báo lọt top 15 quốc gia có quy mô GDP lớn nhất châu Á năm 

2022.

● Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên giải ngân đầu tư công để phát triển 

TP.HCM.

● Ngành vật liệu xây dựng đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng chưa từng có.

● 11 tháng đầu 2022, trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được 

thanh toán đủ lãi và gốc, trị giá 22.000 tỷ đồng.

TIN DOANH NGHIỆP 
● EVN: Năm 2022, Công ty mẹ có thể lỗ hơn 31.000 tỷ 

đồng

● Tập đoàn dầu khí PVN ước đạt 900.000 tỷ doanh thu cả 

năm 2022, tăng hơn 40% so với năm 2021

● KSB: Thị giá mất 70% từ đầu năm, Khoáng sản và Xây 

dựng Bình Dương (KSB) sắp chào bán hơn 38 triệu cổ 

phiếu giá 16.000 đồng/cp

● El Nino trở lại giúp nhóm nhiệt điện hưởng lợi, doanh 

nghiệp xây lắp điện "sáng cửa" nhờ lượng hợp đồng 

tăng vọt

● Hóa chất Đức Giang (DGC): Nhóm Dragon Capital ồ ạt 

bán ra khi cổ phiếu giảm 62,6%

● HPG: Thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất thành công 

mác thép làm tanh lốp ô tô



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



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực với 
dòng tiền có sự lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành 
đặc biệt là các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn; thanh 
khoản cũng có sự cải thiện tốt khi mà lực cầu tham 
gia mạnh giúp chỉ số đóng cửa trên mốc 1000 và 
MA20.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến đóng cửa ở mốc cao 
nhất phiên với phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn; các 
chỉ báo xu hướng MA10&MA20 cũng có sự cải thiện 
rõ rệt và đang dần hình thành tín hiệu của xu hướng 
tăng ngắn hạn; chỉ báo MACD cũng tiếp tục cho thấy 
lực cầu gia tăng tương đối lớn đi cùng với đó là BB 
cũng đang khép dải để chuẩn bị cho xu hướng mới.

❏ Với các phiên hôm nay cho thấy lực cầu mạnh bật 
sau khi hình thành một vùng tích lũy ngắn cho thấy 
tâm lý trên thị trường đang tốt hơn; với việc lực cầu 
trở lại tốt thì thị trường giai đoạn này có thể kỳ vọng 
trở về được mốc 1030 khi vùng 1000 sẽ là mốc hỗ trợ 
để nâng đỡ.




