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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI 

(mua ròng 2708 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(bán ròng -149 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Vốn đổ vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ cao nhất hơn 2 năm.

● Cuộc chiến không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhiều hãng chip điêu 

đứng.

● Quan chức FED John Williams: Cuộc chiến lạm phát còn kéo dài đến năm 

2024.

● Nga, Kazakhstan và Uzbekistan xem xét thành lập liên minh khí đốt.

● Nhiều thành phố của Trung Quốc nới lỏng quy định xét nghiệm hàng loạt.

● UNCTAD: Ngành vận tải biển toàn cầu sẽ gặp khó trong năm 2023.

TRONG NƯỚC

● Rau quả Trung Quốc, Mỹ ồ ạt vào Việt Nam.

● Không chỉ lãi suất kỳ hạn trên 6 tháng cực hấp dẫn, nhiều ngân hàng khuyến 

mãi lớn cho người gửi tiền.

● Lập Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia.

● Australia hỗ trợ 3,3 triệu AUD cho 6 dự án carbon bền vững tại Việt Nam.

● Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 còn phải giải ngân 3.595 tỷ đồng.

● Đề xuất gần 870 tỷ đồng 'lên đời' 7 ga hàng đường sắt.

● Hàng chục nghìn lao động bị mất việc, cắt giảm giờ làm.

TIN DOANH NGHIỆP

● PDR: Phát Đạt lên tiếng đính chính tin đồn bị Bộ Công 

an điều tra sai phạm.

● CMM: Camimex phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, bảo 

đảm bằng cổ phiếu CMM.

● PLX: Petrolimex tập trung thoái vốn tại PG Bank trong 

giai đoạn 2022-2023.

● GEX: Gelex sắp nhận gần 240 tỷ đồng cổ tức từ công ty 

con.

● NVL: Vợ ông Bùi Thành Nhơn bị bán giải chấp 29 triệu 

cổ phiếu Novaland.

● ĐHĐCĐ bất thường APH: Thông qua phương án chuyển 

đổi và mua lại cổ phần ưu đãi.

● DCM: Đạm Cà Mau bị xử phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ 

đồng.

● DGW: Digiworld ký kết hợp tác chiến lược cùng 

Achison, chính thức gia nhập ngành phân phối thiết 

bị công nghiệp và bảo hộ cá nhân.



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

❏ Thị trường tiếp tục ghi nhận một phiên hồi phục tích
cực đóng cửa ở mốc cao nhất phiên với thanh khoản
có sự gia tăng đáng kể; xuyên suốt phiên giao dịch
thị trường dù đã có lúc gặp áp lực chốt lời nhưng với
việc lực cầu nâng đỡ và giúp chỉ số kiểm định thành
công mốc 1000 đã tạo đòn bẩy cho phe mua tiếp tục
tham gia vào thị trường.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến kết phiên cho thấy
động lực mạnh mẽ từ phe mua sau khi lấp lại vùng
gap mở ra đầu phiên cũng như kiểm định lại ngưỡng
hỗ trợ 1000; chỉ báo MA10 cũng đang có vận động
tiếp xúc với MA20 và MACD vẫn cho thấy lực cầu
tham gia mạnh thì điều này có thể giúp chỉ số có
những kỳ vọng vào xu hướng tăng sắp tới.

❏ Hiện tại, chỉ số kết phiên ở mức 1030 và cây nến đã
chạm vào band trên của chỉ báo BB thì có thể thị
trường sẽ tiếp tục gặp áp lực chốt lời từ các nhà đầu
tư trước đó. Nếu nhìn vào kỹ thuật thì khi phiên tới
dải trên của chỉ báo BB mở lên cũng như MA10 vượt
thành công MA20 thì thị trường được kỳ vọng sẽ có
sự tham gia tích cực hơn từ lực cầu bên ngoài.




