
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 10/11:  
VNINDEX đóng cửa đạt 947.24 điểm, giảm 38.35 điểm tương ứng 3.89% với thanh khoản lớn.
Sắc đỏ cũng bao trùm gần hết nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 tạo ra hiệu ứng tiêu cực
lên thị trường. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu Thép và Chứng khoán giảm mạnh. Ở chiều ngược lại,
một vài cổ phiếu giữ được sắc xanh như VIC, VJC, HDC. Tâm lý bán tháo được thể hiện rõ ràng
và lực cầu gần như không xuất hiện khiến diễn biến càng trở nên bi quan hơn. 
Khối ngoại quay trở lại bán ròng với thanh khoản, tập trung vào HPG, STB, HSG
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 10/11/2022
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 10/11/2022
Tham chiếu: 985.59

Mở cửa: 974.76
Đóng cửa: 985.59

Thấp - cao: 935.78 - 976.31
Khối lượng giao dịch: 698,764,032

Tổng giá trị: 10,831.89 tỷ
 

Tăng:  21(3) 
Giảm:  447(170) 

Đứng giá: 38
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Khối lượng Mua 66,426,836 Giá trị Mua 1687.88 tỷ

Khối lượng Bán -76,987,856 Giá trị Bán 1671.11 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-10,561,020
GT Mua/Bán

ròng
16.77 tỷ

Chỉ báo MACD và RSI đề hướng xuống cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang
rất tiêu cực và VN Index chưa thể hình thành đáy trung hạn, 900 điểm rất có
thể là mốc tiếp theo mà thị trường có thể hướng đến. Nhhà đầu tư nên tiếp tục
đứng ngoài quan sát thị trường đến khi lực cầu xuất hiện cho tín hiệu, chuyển
biến tích cực hơn. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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TIÊU ĐIỂM TIN

Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt dòng vốn từ khu vực Đông Á khi hút
ròng 51 triệu USD (~1.200 tỷ đồng) từ đầu tuần. Tính chung từ đầu tháng 11, giá trị dòng
tiền vào ETF này đã lên đến 55,6 triệu USD (~1.300 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại,
Fubon là ETF duy nhất chưa bị rút vốn trong một tháng nào từ đầu năm với tổng giá trị dòng
vốn vào lên đến 385,8 triệu USD (~9.000 tỷ đồng), dẫn đầu toàn thị trường. (Nguồn:
cafef.vn)
Chiều nay (10/11) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được
Quốc hội thông qua với 465/466 đại biểu tán thành, chiếm 93,57% tổng số đại biểu. Tăng
trưởng kinh tế năm 2023 được Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6,5%, lạm phát
4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD.(Nguồn: vnexpress.net)
Bộ Tài chính cho biết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam sẽ tăng thêm 290-
560 đồng với xăng và 160-660 đồng với mỗi lít dầu, tùy loại từ ngày 11/11. Theo tính toán
của cơ quan này, tăng chi phí trên sẽ làm tăng giá cơ sở xăng E5 RON 92 và dầu diesel gần
50 đồng một lít; xăng RON 95 gần 150 đồng và dầu hỏa trên 720 đồng một lít. (Nguồn:
vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán: TAR) chốt
ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng:
10/11/2022
CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng 10/11/2022.
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã chứng khoán:
CCV) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25,92%.
Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022.

https://vnexpress.net/chi-phi-kinh-doanh-xang-dau-du-kien-tang-them-160-660-dong-4533615.html


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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