
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 07/11:  
VN Index đóng cửa 975.19 điểm, giảm 21.96 (xấp xỉ 2.20%). VN Index liên tục mất điểm và lùi về khu
vực 980 ngay từ đầu phiên sáng do thanh khoản bán chủ động gia tăng ngay từ đầu phiên.  nhóm cổ phiếu
bất động sản, thép chịu sự giảm điểm mạnh nhất với nhiều cổ phiếu giảm sàn như NVL, DIG, HSG tạo
hiệu ứng domino lên toàn thị trường. Sắc đỏ tiếp tục bao trùm trong toàn bộ phiên khi lực cầu gần như
không xuất hiện giúp cải thiện tình hình. 
Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại bất ngờ mua ròng trở lại với thanh khoản 436 tỷ, tập trung mua
VPS, VNM, PC1. 
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HƯỚNG

VNINDEX 07/11/2022
Tham chiếu: 997.15

Mở cửa: 989.74
Đóng cửa:  975.19

Thấp - cao: 969.61 - 996.18
Khối lượng giao dịch: 646,845,440

Tổng giá trị: 10,555.45 tỷ đồng
 

Tăng: 75 (2) 
Giảm: 383 (115) 

Đứng giá: 49
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Khối lượng Mua 80,182,600 Gía trị Mua 1796.25 tỷ

Khối lượng Bán -59.116.760 Gía trị Bán -1274.38  tỷ

KL Mua/Bán
ròng

21,065,840
GT Mua/Bán

ròng
521.87 tỷ

Áp lực bán xuyên suốt phiên giao dịch khiến cho VN Index lùi sâu về khu vực đáy
975. Các chỉ báo vẫn cho thấy tiêu cực cùng với việc hình thành cây nến Black
Marubozu cho thấy xác suất chỉ số VN Index tiếp tục hướng về 900 là có khả năng
nếu vẫn thiếu vắng lực cầu.
các nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn quan sát, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, hạn chế việc
bắt đáy sớm khi VN Index vẫn còn có diễn biến rung lắc mạnh trước khi tạo  điểm
cân bằng.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHỈ SỐ
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo báo cáo mới nhất về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến
20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp
(GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9,9 điểm
phần trăm so với 9 tháng. (Nguồn: cafef.vn)
Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10/2022, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài
khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch. rong đó, trả nợ trong nước 184.026 tỷ đồng; trả nợ
nước ngoài 57.014 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 220.182 tỷ đồng; trả nợ cho vay lại
khoảng 20.858 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 10 tháng
của năm 2022 khoảng 15%. (Nguồn: Cafef.vn)
Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) bơm ròng lượng lớn thanh khoản vào hệ thống. Cụ thể, Nhà điều hành đã tạm dừng hoạt động
phát hành tín phiếu mới trong 3 phiên cuối tuần và chỉ phát hành mới 20.000 tỷ vào 2 phiên đầu tuần.
Trong khi có tới 73.100 tỷ đồng tín phiếu phát hành trước đó đáo hạn. Tính chung, NHNN đã bơm trả hệ
thống ngân hàng 53.100 tỷ đồng qua kênh tín phiếu đáo hạn. Lượng tín phiếu đang lưu hành vào cuối
tuần giảm xuống còn 20.000 tỷ đồng.Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (mã chứng khoán: TBD) chốt
danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2022
Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa có thông báo đến các đối tác cung ứng về
việc dừng hoạt động 4 lò cao, bao gồm 2 lò cao ở Hòa Phát Dung Quất và 2 lò cao ở Hòa
Phát Hải Dương kể từ tháng 11/2022. Theo văn bản, ngoài việc dừng 4 lò trên, trong tháng
12 tới Hòa Phát sẽ dừng sản xuất 1 lò cao nữa tại Dung Quất. Từ đây đến cuối năm, Hòa
Phát Dung Quất sẽ có 3 lò cao dừng hoạt động.
Công ty Cổ phần HACISCO (mã chứng khoán: HSC) chốt danh sách trả cổ tức đợt 1 năm
2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2022



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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