
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 16/11:  
VNINDEX đóng cửa 942.90 điểm, tăng mạnh 31.00 điểm tương ứng với 3.4% với thanh khoản lớn. Áp lực bán
vào đầu phiên do việc call margin hàng loạt đã có lúc khiến VN Index mất gần 40 điểm lui về khu vực 880. Tuy
nhiên lực cầu bắt đáy bất ngờ xuất hiện mạnh mẽ giúp chỉ số chung ngược dòng tăng điểm trở lại, lan tỏa sắc
xanh ở hầu hết tất cả các nhóm ngành. Phiên chiều tiếp tục duy trì được sự ổn định từ phê mua với thanh khoản
cải thiện đáng kể đẩy VN Index về sát khu vực 950. 
Dòng tiền khối nội và khối ngoại đã tìm được sự đồng thuận trong phiên hôm nay khi khối ngoại tiếp tục mua
ròng với thanh khoản 625 tỷ, tập trung mua FUEVFVND, SHB, PVS.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 16/11/2022
Tham chiếu: 911.90

Mở cửa:  876.00
Đóng cửa: 942.90

Thấp - cao: 873.78 - 945.42
Khối lượng giao dịch: 1,046,754,112

Tổng giá trị: 14,373.27 tỷ
 

Tăng:  415(154) 
Giảm:  63 (15) 

Đứng giá: 39
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Khối lượng Mua 110,923,408 Giá trị Mua 2260.16 tỷ

Khối lượng Bán -66,901,464 Giá trị Bán -1602.44 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

44,021,944
GT Mua/Bán

ròng
657.72 tỷ

Sau những phiên giảm điểm liên tiếp và rung lắc mạnh quanh khu vực 900 điểm, lực cầu bắt đáy đã xuất
hiện giúp VNIndex tăng mạnh mẽ về mốc 94x điểm. Mẫu hình Bullish Engulfing đã xuất hiện cho thấy tín
hiệu đảo chiều. Thị trường sẽ có xu hướng hồi phục kỹ thuật để trở lại bám sát đường MA20. Nếu có những
tin tức tốt xuất hiện thì lực cầu mạnh có thể giúp VN Index tăng trở lại và chinh phục mốc kháng cự mạnh ở
mốc 980  - 1000 điểm. Các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể tích lũy một số cổ phiếu có PE và PB hấp
đẫn thuộc ngành Thép, Ngân hàng. Các nhà đầu tư lướt sóng có thể tận dụng nhịp phục hồi kỹ tthuật để giải
ngân tỷ trọng nhỏ với các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đã chiết khấu sâu như chứng khoán, dầu khí.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

Theo thông tin từ Hoà Phát, tập đoàn này đóng góp ngân sách nhà nước tại 27 tỉnh thành khắp cả nước.
Tổng số nộp ngân sách nhà nước năm 2021 của Tập đoàn là 12.400 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2022, Hòa
Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước 9.381 tỷ đồng. Giai đoạn 5 năm 2016-2020, Hòa Phát đã nộp tổng
cộng 28.591 tỷ đồng vào ngân sách. Trước đó, tập đoàn này cho biết, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Dương,
Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Giang, Bình Dương là những địa bàn Hòa Phát đóng góp nhiều nhất, bao gồm cả
thuế hải quan và thuế nội địa các loại. (Nguồn: cafef.vn)
Sau các phiên giao dịch chững lại, ngày 16/11, giá vàng trong nước bất ngờ tăng 300.000 đồng/lượng. Dù
giá vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua vào – bán ra duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng khiến người mua
vàng lỗ nặng. (Nguồn: cafef.vn.net)
Bộ Công Thương cho biết tổng nguồn xăng dầu cả nước (theo kế hoạch sản xuất trong nước của hai nhà máy
lọc dầu và nhập khẩu của doanh nghiệp) đến hết tháng 10 đạt 18,6 triệu tấn, bằng gần 90% nhu cầu tiêu
dùng cả năm. Tuy vậy, thực tế thị trường vẫn thiếu xăng cục bộ, đứt gãy ở một số phân khúc. (Nguồn:
vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (mã chứng khoán: E29) thông báo chốt danh sách thực hiện chi trả
cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2%. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: VLC) thông báo chốt danh sách thực hiện chi
trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) thông báo chốt danh sách thực hiện chi trả
cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022



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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