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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Lãnh đạo Đa số Thượng viện thắng cử ở New York

● G7 nhất trí về mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga, dự kiến có hiệu lực từ 5/12/2022

● Goldman Sachs: Giá dầu có thể tăng lên 125 USD/thùng vào năm 2023 nếu Trung Quốc 

chấm dứt chính sách Zero Covid

● Trung Quốc mở rộng công cụ tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản gặp 

khóĐ

● Airbus bắt đầu sản xuất máy bay A321 tại Trung Quốc

TRONG NƯỚC
● Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ là “điểm tựa” cho các doanh nghiệp bất động sản

● Hơn 140 nghìn tỷ đồng được mua lại trước hạn, doanh nghiệp nỗ lực giảm áp lực đáo 

hạn trái phiếu

● Ngành cao su Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn từ thị trường thế giới và những vướng 

mắc do yếu tố nội tại về chính sáchg.

● Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na 

Uy

TIN DOANH NGHIỆP 

● LDG: Ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán 

giải chấp thêm hơn 3,8 triệu cổ phiếu

● BAF muốn phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng 

lẻ để góp vốn vào đơn vị thành viên

● TDM muốn đấu giá 10 triệu cố phiếu trên HoSE 

với giá khởi điểm 28.300 đồng/cổ phiếu

● TRA chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2022 với 2.000 

đồng/CP

● HAH: Công ty của Chủ tịch HĐQT muốn tăng sở 

hữu đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAH từ 

ngày 11/11 đến ngày 8/12 

● TV2  chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 

2021 .Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền 

mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 

cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng, từ ngày 

27/12/2022.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 04/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 16.600 38.000 129% 20.000-21.000 

TDM 31.000 55.000 77% < 35.000

CTD 39.400 80.000 103% < 55.000

PVT 17.000 25.000 47% < 20.000

DPR 53.700 100.900 88% < 75.000

SIP 99.200 216.400 118% < 110.000

NTC 137.000 283.100 107% < 170.000

HDG 28.950 53.000 83% < 50.000

CTI 12.250 25.000 104% < 15.000

QNS 41.700 60.000 44% < 47.000

QTP 13.700 23.000 68% < 17.000

BMP 61.000 91.000 49% < 60.000

NT2 24.000 28.000 17% < 22.000

DHA 28.850 60.000 108% < 45.000

HPG 14.650 45.000 207% 20.000 - 22.000

MWG 46.050 94.200 105% < 62.000

PNJ 94.900 154.000 62% < 110.000

VHM 44.500 95.000 113% < 65.000



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường tiếp tục ghi nhận hồi phục nhẹ với thanh 
khoản duy trì ở mức trung bình, dòng tiền có sự phân 
hóa không đều trong từng nhóm ngành khi mà áp lực 
bán vẫn còn và chỉ số đóng cửa trên mốc 970.

❏ Xét về kỹ thuật, cây nến đóng cửa cho thấy sự giằng 
co của 2 phe khi mà gần về thời điểm cuối phiên áp 
lực bán gia tăng trở lại trước ngưỡng kháng cự 1000; 
các chỉ báo xu hướng MA10&MA20 và MACD vẫn cho 
thấy lực cầu chưa thật sự đủ mạnh để giúp chỉ số 
quay trở lại xu hướng tăng; mặc dù vậy, việc đóng cửa 
đi vào bên trong chỉ báo BB vẫn được xem là tín hiệu 
tích cực để mà kỳ vọng vào việc lực cầu tái tích lũy trở 
lại khi thị trường thiết lập lại vùng cân bằng quanh 970.

❏ Hiện tại, rủi ro điều chỉnh trên thị trường lúc này vẫn 
còn nên kịch bản tốt nhất lúc này sẽ là chỉ số tạo thành 
công một vùng nền giá quanh 970 với các chỉ báo kỹ 
thuật có sự cải thiện để chứng tỏ lực cầu đủ tốt để hấp 
thụ dần lực cung cản trên; trong trường hợp vùng cân 
bằng tích lũy thất bại thì có thể chỉ số sẽ gặp nhiều áp 
lực hơn.
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