
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 03/11:  VNINDEX đóng cửa 1019.81 điểm, giảm 3.38 điểm với thanh
khoản thấp. VNINDEX có 1 phiên chủ yếu là giảm điểm, cổ phiếu nhóm ngành xây dựng và Đầu tư công
đi ngược xu hướng hôm nay khi có nhiều mã tăng mạnh thậm chí tăng trần, Nhóm ngân hàng cho thấy sự
phân hóa  khi chỉ còn STB và TCB tăng khá tốt trong khi các mã còn lại đều điều chỉnh. Thị trường hiện tại
chưa tìm được nhóm ngành dẫn dắt. 
Ngoài ra thị trường phái sinh có độ lệch lớn so với cơ sở khi hợp đồng VN30F2211 giảm 19.90 điểm so
với thị trường cơ sở cho thấy kỳ vọng không được tốt của nhà đầu tư về thị trường trong thời gian tới. 
Hôm nay là phiên giao dịch tích cực của khối ngoại khi họ mua ròng 251.70 tỷ đồng tập trung vào các mã
VHM, VNM, MSN, SSI trong khi tiếp tục bán ròng các mã HPG, CTG, KBC.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 03/11/2022
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 03/11/2022
Tham chiếu: 1023.19

Mở cửa: 1011.41
Đóng cửa: 1019.81

Thấp - cao: 1010.65 - 1023.95
Khối lượng giao dịch: 442,888,384

Tổng giá trị: 7,870.87 tỷ đồng
 

Tăng: 166 (8) 
Giảm: 274 (9) 

Đứng giá: 81
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Khối lượng Mua 28,027,200 Gía trị Mua 750.55 tỷ

Khối lượng Bán -25,147,260 Gía trị Bán -498.85  tỷ

KL Mua/Bán
ròng

2,879,940
GT Mua/Bán

ròng
251.70 tỷ

Thị trường tiếp tục không vượt được ngưỡng kháng cự MA200 thì sẽ càng bị yếu đi,
2 mốc cần chú ý để xác lập xu hướng tiếp theo là 1010 điểm và 1040 điểm nhưng
cũng cần thêm thời gian để xác định. Tuy nhiên lúc này với dòng tiền ngày càng suy
yếu, các yếu tố vĩ mô vẫn còn xấu thì khả năng thị trường tiếp tục giảm về vùng 920
- 930 điểm là cao hơn.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHỈ SỐ
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

Sáng 3-11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy mới trị giá 1 tỉ
USD tại tỉnh Bình Dương. Lễ khởi công có sự tham dự của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ
Việt Nam Phạm Bình Minh và Thái tử kế vị Hoàng gia Đan Mạch Frederik. Ông Niels B.
Christiansen, tổng giám đốc điều hành Tập đoàn LEGO, cho biết: “Ngày hôm nay đánh dấu một cột
mốc quan trọng đối với Tập đoàn LEGO khi chúng tôi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ
sáu trên toàn cầu, cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO. (Nguồn: Cafef.vn)
Theo Bộ Tài chính, sau 10 tháng, thu NSNN ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán,
tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trái với thông thường thu ngân sách có chiều hướng
tăng tốc vào giai đoạn cuối năm, theo Bộ Tài chính, thu NSNN đang có dấu hiệu chững lại khi những
tháng gần đây, số thu nội địa bình quân liên tục thấp hơn so với tháng liền kề. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Tập đoàn Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) báo lãi đột biến dù doanh thu giảm 37%, nhờ
ghi nhận hơn 2.000 tỷ lãi “hụt” hồi quý 2 từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu
tư Sài Gòn - Đà Nẵng.
Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC) lãi trước thuế 44 tỷ đồng trong quý 3, giảm 57% so với
cùng kỳ nhưng luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận vẫn tăng trưởng 15%.
Cotana Group (mã chứng khoán CSC) lợi nhuận quý 3 tăng gần 18 lần lên 186 tỷ đồng, luỹ
kế 9 tháng tăng gần 27 lần.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các thông tin và nhận định trong báo cáo này được thu thập,
tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên APG không đảm bảo tất cả các thông tin trên là hoàn
toàn chính xác cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của chúng. Những nội dung của báo
cáo trên là dựa trên phân tích của đội ngũ tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của APG. 

Báo cáo trên không có mục đích quảng cáo, khuyến nghị mua hay bán các chứng khoán và cũng
không được xây dựng theo yêu cầu của bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Các nhận định này có thể
thay đổi mà không cần báo trước và APG không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo
cáo sau thời điểm này. Nhà đầu tư do đó chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo và tự
chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc mục
đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

PGD HN: 132 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh Tp.HCM: 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 024.39410277

Fax: 024.39410323

Website: www.apsi.vn
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