
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 17/11:  
VN Index đóng cửa 969.26 điểm, tăng 26.36 điểm tương ứng với tỷ lệ 2.80%. Thị trường đã giảm mạnh từ
đầu phiên và đã có lúc rơi về vùng 920. Lực cầu tiếp tục được duy trì tốt từ đầu phiên sáng với sắc xanh lan
tỏa ở hầu hết các nhóm ngành giúp VN Index nhanh chóng bật tăng hơn 10 điểm. Tiêu biểu trong làn sóng
hồi phục lần này là những cổ phiếu thuộc nhóm ngành Dầu khí và Thép. Tuy nhiên, khi thị trường hướng
đến vùng 970 thì lực bán chủ động lại gia tăng.
Khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với thanh khoản hôm nay là 1511 tỷ, tập trung mua 
 STB, HPG, FUEVFVND.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

I.
II.
III.
IV.

HƯỚNG

VNINDEX 17/11/2022
Tham chiếu: 942.90

Mở cửa: 952.91
Đóng cửa: 969.26

Thấp - cao: 950.90 - 972.88
Khối lượng giao dịch:724,460,992

Tổng giá trị: 11,416.83 tỷ
 

Tăng: 397 (76) 
Giảm: 73 (13) 

Đứng giá: 48
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Khối lượng Mua 142,870,320 Giá trị Mua 2699.05 tỷ

Khối lượng Bán -73,292,136 Giá trị Bán 1402.30 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

69,578,184
GT Mua/Bán

ròng
1507.97 tỷ

Về góc nhìn kỹ thuật, mẫu hình Rising window xuất hiện cho thấy tâm lý lạc
quan đang trở lại trong ngắn hạn. VN Index có thể sẽ có nỗ lực bám sát đường
MA20 trở lại ở khu vực 980. Chỉ báo RSI và MACD đang hướng lên nhanh nên
rất dễ xảy ra áp lực chốt lời T+. Nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu, những
cổ phiếu bắt đáy thành công nên canh thời điểm tốt để hiện thực hóa lợi nhuận
hoặc cơ cấu lại danh mục.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa có công văn giải trình về việc
giá cổ phiếu NVL giảm sàn 10 phiên giao dịch liên tiếp từ 3/11 đến 16/11. Theo Novaland, giá cổ phiếu
NVL giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều
điều kiện kinh tế vĩ mô. (Nguồn: Cafef.vn)
Sáng ngày 16/11, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành văn bản hỏa tốc số 143 về việc
sẽ tổ chức cuộc họp trong buổi chiều cùng ngày bàn tình hình thị trường chứng khoán trong thời gian qua
với sự tham dự của ban lãnh đạo UBCKNN, đại diện lãnh đạo Sở VNX, VSD, HNX và HoSE. Cuộc họp
trên diễn ra trong bối cảnh VN-Index liên tục trượt dài để tìm về vùng đáy mới trước áp lực giải chấp chéo
danh mục diễn ra liên tục. Trong phiên ngày 16/11, dù được cầu bắt đáy nhập cuộc kéo VN-Index kết phiên
lên mức 942,9 điểm, song tính từ đầu tháng 11 đến nay, chỉ số này đã mất 12% còn nếu tính từ đầu năm con
số này là gần 40%. (Nguồn: Cafef.vn)
Ngành thép Trung Quốc đang trải qua thời kỳ u tối hơn bao giờ hết. Trung Quốc đang ở một giai đoạn bấp
bênh về tài chính và hơn nữa, một lượng lớn các nhà phân tích tài chính và chứng khoán trên toàn cầu dự
báo rằng thậm chí quốc gia này sẽ phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất. Các dự báo trước đó cũng
cảnh báo ngành thép có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn thậm chí trong 5 năm và có đến 1/3 các công ty
thép của nước này có nguy cơ phá sản. (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty cổ phần Clever Group (mã chứng khoán: ADG) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ
phiếu với tỷ lệ 7,5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: BSQ) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
 Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (Mã chứng khoán: RTB)  chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng
tiền với tỷ lệ 4%. 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.
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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

APG DAILY REPORT - NO. 17112217.11.2022 / THURSDAY


