
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 21/11:  
VN Index đóng cửa 960.65 điểm, giảm 8.68 điểm tương ứng với tỷ lệ 0.9%, thanh khoản tương đối thấp.
VN Index giao dịch với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu cộng thêm việc thanh khoản sụt giảm cho thấy
Tâm lý khá thận trọng của nhà đầu tư. Thị trường có sự phân hóa rõ nét khi VN Index giảm nhưng vẫn có
nhiều mã giữ được sắc xanh. Ngành Dầu khí và Hóa chất cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Áp lực bán dần
quay trở lại khiến cho chỉ số chung rung lắc lùi về khu vực 960.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 40.26 tỷ tập trung vào các mã DXG, DGC, DIG.
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HƯỚNG

VNINDEX 21/11/2022

Tham chiếu: 969.33
Mở cửa: 971.58

Đóng cửa: 960.65
Thấp - cao: 956.77 - 973.19

Khối lượng giao dịch:597,720,768
Tổng giá trị: 8,784.91 tỷ

 
Tăng: 259 (52) 
Giảm: 177 (13) 

Đứng giá: 75
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Khối lượng Mua 52,845,280 Giá trị Mua 1107.20  tỷ

Khối lượng Bán -50,604,604 Giá trị Bán  -1066.94 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

2,240,676
GT Mua/Bán

ròng
40.26 tỷ

Trong nỗ lực chinh phục lại đường MA20, VN Index đã có dấu hiệu chững lại
với lực bán chủ động gia tăng. Chỉ báo RSI đang dần suy yếu cho thấy sự rung
lắc mạnh có thể xuất hiện trong các phiên tiếp theo. Các nhà đầu tư đã có lãi từ
phiên bắt đáy nên thực hiện hóa lợi nhuận ngay khi cổ phiếu về tài khoản và
không nên mua đuổi.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

VinFast sẽ xuất khẩu lô xe điện VF 8 đầu tiên tới Mỹ, Canada và châu Âu. Dự kiến, những khách hàng quốc
tế đầu tiên của VinFast có thể được nhận xe vào tháng 12. Theo thông tin ban đầu, lễ xuất khẩu xe ô tô điện
VinFast dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25 tháng 11, tại Cảng MCP Port - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát
Hải, phường Đông Hải 2, thuộc Quận Hải An, thành phố Hải Phòng. (Nguồn: Cafef.vn)
Loạt “ông lớn” T&T, Đèo Cả, Thaco, TH Group... dự kiến đổ gần 130.000 tỷ đồng vào Tây Nguyên, đầu tư
từ hạ tầng giao thông, nông nghiệp đến bauxit... Cuối tuần qua, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây
Nguyên , Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã chứng kiến Lễ trao thoả thuận hợp tác và các
biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước… Theo đó, các
doanh nghiệp của Việt Nam đã nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến
lên tới 130.000 tỷ đồng.  (Nguồn: cafef.vn)
Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h chiều nay, giá xăng RON 95-III giảm 80
đồng, về 23.780 đồng một lít; E5 RON 92 là 22.670 đồng một lít, tương đương hạ 40 đồng. Trừ dầu mazut
tăng 20 đồng lên 14.780 đồng một kg, các mặt hàng dầu khác đều giảm. Dầu diesel giảm 180 đồng, về
24.800 đồng một lít; dầu hoả có mức giá mới là 24.640 đồng, hạ 100 đồng so với cách đây 10 ngày. (Nguồn:
vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (mã chứng khoán: TTT) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả
cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán: DHT) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng
tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022
 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Mã chứng khoán: PPH)  chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng
tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022

https://vnexpress.net/chu-de/gia-xang-dau-3026


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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