
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 18/11:  
VN Index đóng cửa 969.33 điểm, tăng nhẹ 0.07 điểm tương ứng với tỷ lệ 0.01%. Thị trường đã giảm mạnh
từ đầu phiên và đã có lúc rơi về vùng 940. Tuy nhiên, lực cầu của thị trường tương đối mạnh giúp cho phiên
giao dịch cuối tuần kết phiên ở sắc xanh. Cổ phiếu "quốc dân" HPG đã có phiên giao dịch kỷ lục khi khớp
lệnh gần 100 triệu cổ phiếu. Nhóm ngành thép tăng mạnh kéo thị trường trong khi nhóm Ngân hàng và Dầu
khí đã có dấu hiệu chững lại ở phiên hôm nay.
Khối ngoại có một phiên giằng co khi bán ròng 25.09 tỷ. Họ tiếp tục mua ròng HPG, KDH,
FUEVFVND và bán ròng DGC, VND, CTG

18.11.2022 /  THURSDAY APG DAILY REPORT - NO. 181122

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 18/11/2022
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 18/11/2022
Tham chiếu: 969.26

Mở cửa: 967.18
Đóng cửa: 969.26

Thấp - cao: 939.73 - 971.77
Khối lượng giao dịch:960,582,080

Tổng giá trị: 13,702.92 tỷ
 

Tăng: 268 (56) 
Giảm: 176 (16) 

Đứng giá: 70
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Khối lượng Mua 117,963,760 Giá trị Mua 2193.96 tỷ

Khối lượng Bán -120,649,816 Giá trị Bán 2219.05 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-2,686,056
GT Mua/Bán

ròng
-25.09 tỷ

Sau 02 tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường đã có một phiên tăng điểm với khối
lượng lớn giúp cho nhà đầu tư phần nào ổn định lại tâm lý. Tuy nhiên, đây là
nhịp hồi kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để xác nhận đáy tại vùng này. Nhà đầu tư tiếp
tục quan sát có thể sẽ có những nhịp rung lắc trong tuần sau, trong trường hợp thị
trường hồi phục yếu vào tuần sau, nhà đầu tư có thể cân nhắc gom cổ phiếu ở
những nhịp giảm.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG

2

APG DAILY REPORT - NO. 18112218.11.2022 / FRIDAY

HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI



3

APG DAILY REPORT - NO. 18112218.11.2022 / FRIDAY

TIÊU ĐIỂM TIN

Sau khi giảm 10 đồng đối với giá bán USD từ ngày 11/11, đến hôm nay 18/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
điều chỉnh giảm thêm 10 đồng nữa xuống còn 24.850 đồng/USD. Trước khi có 2 đợt điều chỉnh giảm gần
đây, Ngân hàng Nhà nước đã có tới 6 lần thực hiện nâng tỷ giá này, từ 23.050 lên 24.870 đồng/USD, tức
tăng tổng cộng 1.720 đồng (tăng 7,4%). Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức
23.675 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần được áp dụng
là 22.491-24.859 đồng/USD. (Nguồn: Cafef.vn)
Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét để 5 thương nhân đầu mối được tiếp tục nhập xăng
dầu, đảm bảo không thiếu hụt nguồn cung trong nước. Đây là các doanh nghiệp hồi tháng 8 bị thanh tra Bộ
Công Thương xử phạt hành chính và phạt bổ sung tước giấy phép tạm thời một tháng. Các doanh nghiệp này
ở khu vực phía Nam, gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí
Đồng Tháp, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương,
Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu. (Nguồn: vnexpress.net)
Lạm phát tiêu dùng cơ bản tháng 10 của Nhật Bản đạt kỷ lục 40 năm do đồng yen yếu và áp lực chi phí nhập
khẩu tăng. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) tháng 10 - không bao gồm giá thực phẩm tươi sống - của Nhật
Bản đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt con số dự báo 3,5% của các nhà kinh tế và
cao hơn mức 3% của tháng 9. Đây cũng là mức tăng CPI lớn nhất của Nhật kể từ tháng 2/1982 khi một cuộc
khủng hoảng ở Trung Đông bắt nguồn từ chiến tranh Iran-Iraq làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và khiến
giá năng lượng tăng đột biến. Như vậy, đây là tháng thứ bảy liên tiếp lạm phát nước này trên mục tiêu 2%
của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).  (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại
năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam  (mã chứng khoán: KIP) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền
với tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
  Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán: GMX)  chốt ngày đăng ký cuối
cùng trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022



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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