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MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (bán ròng 249 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(mua ròng 26 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Dầu tiếp tục tăng khi FED nâng lãi suất như dự kiến

● DJ sụt hơn 500 điểm sau quyết định nâng lãi suất của FED

● Vốn hóa Amazon lần đầu xuống dưới 1,000 tỷ USD kể từ năm 2020

● Nga tái gia nhập thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

● Các ngân hàng trung ương đã giảm bớt tốc độ tăng lãi suất trong tháng 10

● Đồng USD có thể phục hồi về các mức cao kỷ lục sau giai đoạn giảm tạm thời

TRONG NƯỚC
● Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở HN không còn vốn nhập hàng.

● Quý 3 của khối CTCK: chưa qua giông bão

● Thủ tướng yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu

● Xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm đạt 9.5 tỷ USD

.

TIN DOANH NGHIỆP 

● IDC: lãi ròng 9 tháng hơn 2,000 tỷ đồng, gấp gần 5 

lần cùng kỳ

● SVC: ghi nhận doanh thu thuần hơn 5 ngàn tỷ đồng 

và lãi gộp 440 tỷ đồng

● HUT: doanh thu tài chính gấp 13 lần, lãi 10 tỷ đồng 

trong quý 3

● GIL: thu về gần 129 tỷ đồng lãi ròng, gấp 7 lần cùng 

kỳ

● PLX: lỗ kinh doanh xăng dầu, lãi ròng quý 3 vẫn tăng 

30%

● LPB: tiếp tục mua lại hơn 1.8 ngàn tỷ đồng trái phiếu

● VEA: lãi ròng quý 3 gần 1,900 tỷ đồng, gấp 2.5 lần 

cùng kỳ



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 31/10/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 16.150 38.000 135% 20.000-21.000 

TDM 31.800 55.000 73% < 35.000

CTD 44.000 80.000 82% < 55.000

PVT 17.100 25.000 46% < 20.000

DPR 54.800 100.900 84% < 75.000

SIP 100.500 216.400 115% < 110.000

NTC 149.000 283.100 90% < 170.000

HDG 29.100 53.000 82% < 50.000

CTI 12.000 25.000 108% < 15.000

QNS 43.500 60.000 38% < 47.000

QTP 14.400 23.000 60% < 17.000

BMP 62.100 91.000 47% < 60.000

NT2 26.300 28.000 6% < 22.000

DHA 29.700 60.000 102% < 45.000

HPG 16.800 45.000 168% 20.000 - 22.000

MWG 53.200 94.200 77% < 62.000

PNJ 103.700 154.000 49% < 110.000

VHM 44.900 95.000 112% < 65.000



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường đóng cửa giảm điểm sau khi kiểm 
định thất bại mốc MA20 và quay trở lại mốc 
MA10 với thanh khoản duy trì ổn định, áp lực bán 
diễn ra ở hầu hết các ngành và đặc biệt là các cổ 
phiếu thuộc nhóm trụ.

❏ Xét về các chỉ báo kỹ thuật, cây nên kết phiên 
cho thấy thị trường vận động trong biên độ không 
quá lớn và liên tục kiểm định thất bại MA20 dẫn 
đến lực cầu dù tham gia nhưng có phần yếu đi; 
chỉ báo BB tiếp tục cho thấy tín hiệu co hẹp lại để 
đi vào trạng thái sideway trước khi có một xu 
hướng cụ thể.

❏ Hiện tại, mốc MA20 dường như ghi nhận nhiều 
thử thách cho Vnindex nên các nhịp rung lắc liên 
tục diễn ra khi mà lực cầu tham gia nhưng lực 
cung vẫn còn lớn. Vì vậy, có thể các phiên tới thị 
trường vẫn duy trì sideway trước khi có sự xác 
nhận xu hướng từ các chỉ báo kỹ thuật.
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