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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Saudi Arabia cho biết OPEC+ sẽ kiên trì với việc cắt giảm sản lượng và có thể thực 

hiện các bước tiếp theo để cân bằng thị trường.

● Biểu tình, bạo lực nổ ra tại nhà máy iPhone lớn nhất Trung Quốc.

● Indonesia - Quốc gia Đông Nam Á được dự báo sẽ trở nên ngày càng quan trọng đối với thế 

giới trong thập kỷ tới khi sở hữu lượng niken 1/5 toàn cầu, nước này có vai trò quan trọng 

trong chuỗi cung ứng sản xuất xe điện.

● Ngày 22/11, Trung Quốc ghi nhận gần 28.000 ca nhiễm Covid mới với các ổ dịch bùng phát 

mạnh ở thủ đô Bắc Kinh, Quảng Châu - trung tâm sản xuất ở phía Nam và Trùng Khánh - 

thành phố trực thuộc trung ương ở phía Tây Nam.

TRONG NƯỚC

● Nửa đầu tháng 11, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu giảm gần 17%.

● SSI Research dự kiến HDG, DXG, BCG, và ITA có thể rời MVIS Vietnam Index do không 

thỏa mãn điều kiện về vốn hóa. FTSE Vietnam Index có thể loại HSG, TCH khỏi rổ chỉ 

số trong kỳ cơ cấu quý IV.

● Long An “kích hoạt” 4 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỷ.

● Tồn kho ngành thép còn gần 1,5 triệu tấn vào cuối tháng 10, tăng 26% so với cùng kỳ năm 

trước.

TIN DOANH NGHIỆP 

● Kỳ lân VNG sắp đưa cổ phiếu lên UPCOM.

● VIB: ROE của VIB trong 9 tháng đầu năm dẫn đầu toàn ngành 
ngân hàng ở mức 30,4%. Nhóm phân tích dự báo ngân hàng này 
sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ ROE ấn tượng với động lực từ cho vay bán 
lẻ và thu nhập ngoài lãi.

● TCB: Chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán TCBS.

● PNJ: CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ghi nhận mức kỷ lục 
gần 1,500 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt gần 13% lợi 
nhuận năm.

● NVL: “Giải cứu” bất thành, một trái chủ nước ngoài chấp nhận 
hoán đổi trái phiếu bằng cổ phiếu NVL với giá gấp 3,3 lần thị giá.

● SBT: Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu CP; thành viên 
HĐQT đăng ký mua 800.000 C2.

● KHG bị bán giải chấp 3.5 triệu cp vì công ty chứng khoán cắt 
margin đột ngột.

● TDH muốn gia hạn thời gian chuyển nhượng Bách Phú Thịnh 
thêm 1 năm.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 18/11/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 17.100 38.000 122% 20.000-21.000 

TDM 29.900 55.000 84% < 35.000

CTD 28.400 80.000 182% < 55.000

PVT 15.800 25.000 58% < 20.000

DPR 44.500 100.900 127% < 75.000

SIP 68.100 216.400 218% < 110.000

NTC 105.500 283.100 168% < 170.000

HDG 27.000 53.000 96% < 50.000

CTI 11.100 25.000 125% < 15.000

QNS 34.700 60.000 73% < 47.000

QTP 12.800 23.000 80% < 17.000

BMP 53.700 91.000 69% < 60.000

NT2 23.000 28.000 22% < 22.000

DHA 27.000 60.000 122% < 45.000

HPG 15.100 45.000 198% 20.000 - 22.000

MWG 42.150 94.200 123% < 62.000

PNJ 100.100 154.000 54% < 110.000

VHM 48.000 95.000 98% < 65.000



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

❏ Thị trường ghi nhận một phiên điều chỉnh với áp lực 
bán gia tăng xuyên suốt phiên giao dịch, thanh khoản 
có phần giảm nhiều hơn so với phiên trước đó.

❏ Về các chỉ báo kỹ thuật, cây nến kết phiên cho thấy 
áp lực bán mạnh khiến chỉ số đóng cửa dưới MA10; 
chỉ báo MACD bắt đầu có vận động tiêu cực hơn và 
các chỉ báo xu hướng dốc xuống cho thấy tâm lý tiêu 
cực gia tăng.

❏ Với việc mất vùng giá 950 kèm các chỉ báo vận động 
tiêu cực cho thấy xu hướng sắp tới có thể thị trường 
sẽ tiếp diễn các nhịp điều chỉnh, hiện tại mốc 930 sẽ 
đóng vai trò làm nhịp đỡ ngắn hạn và kỳ vọng lực cầu 
sẽ trở lại tại vùng này.
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