
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 22/11:  
VN Index đóng cửa 952.12 điểm, giảm 8.53 điểm tương ứng với tỷ lệ 0.89%, thanh khoản phiên hôm nay là
tương đối lớn. VN Index tiếp tục giao dịch với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu nhưng phiên hôm nay
chứng kiến khối lượng tăng vọt nhờ vào những thông tin "giải cứu" cổ phiếu NVL và PDR. Cổ phiếu NVL
đã có phiên khớp lệnh kỷ lục với hơn 128 triệu cổ phiếu và đã có sắc xanh tạo hiệu ứng cho toàn thị trường.
Nhóm ngành thép sau khi tăng mạnh đã có dấu hiệu điều chỉnh cộng thêm việc cổ phiếu NVL tiếp tục nằm
sàn đã khiến cho thị trường giảm về phiên chiều.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 255.51 tỷ tập trung vào các mã VNM, SSI, MBB.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 22/11/2022

Tham chiếu: 960.65
Mở cửa: 971.58

Đóng cửa: 953.78
Thấp - cao: 948.52 - 985.28

Khối lượng giao dịch:1,050,028,416
Tổng giá trị: 16,672.05 tỷ

 
Tăng: 251 (27) 
Giảm:182 (10) 

Đứng giá: 81
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Khối lượng Mua 67,921,152 Giá trị Mua 1614.87 tỷ

Khối lượng Bán -59,883,008 Giá trị Bán  -1359.36 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

8,038,144
GT Mua/Bán

ròng
255.51 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Trong phiên sáng khi cổ phiếu NVL thoát sàn đã tạo hiệu ứng cho thị trường, nhiều nhà đầu tư
kỳ vọng sẽ có phiên bùng nổ theo đà. VN Index chạm đường MA20 đã giảm mạnh tạo thành
mẫu hình nến Gravestone Doji báo hiệu tín hiệu đảo chiều của thị trường. Đồ thị RSI có dấu
hiệu hướng xuống cho thấy áp lực bán đã bắt đầu gia tăng nên khả năng VN Index rung lắc
mạnh, điều chỉnh về vùng 900 là ngày càng lớn. Lượng cổ phiếu bắt đáy thành công khi về tài
khoản nhà đầu tư cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận để có sẵn lượng tiền cho nhịp điều chỉnh tiếp
theo của thị trường.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Mới đây, Bộ Tài Chính thông báo sẽ tổ chức cuộc họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh
nghiệp vào sáng ngày 23/11 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Cuộc họp sẽ có sự
tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, các lãnh đạo của UBCKNN, Sở VNX, VSD, HNX
và HoSE. Đồng thời, các lãnh đạo các CTCK và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu cũng
sẽ góp mặt trong cuộc họp này. (Nguồn: Cafef.vn)
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định số 1435/QĐ-TTg thành lập tổ công tác của
Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai
thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản
đang chao đảo, đây được cho là tín hiệu tích cực. Nhằm khơi thông những ách tắc trong việc triển khai dự án
tồn tại đã lâu. Nhiều ý kiến kỳ vọng, đây sẽ là động lực để thị trường đi vào ổn định hơn. (Nguồn: cafef.vn)
Bộ trưởng Năng lượng Qatar, kiêm Chủ tịch Qatar Energy, vừa cho biết đã ký thoả thuận dài 27 năm với
Sinopec của Trung Quốc. Đây là hợp đồng cung cấp khí hóa lỏng tự nhiên dài nhất trong lịch sử
QatarEnergy. Thoả thuận này được ký trong bối cảnh châu Âu đang chạy đua để đảm bảo nguồn cung năng
lượng sau căng thẳng tại Ukraine. Qatar Energy tiền thân là Qatar Petroleum, doanh nghiệp thuộc sở hữu
của nhà nước Qatar. Công ty này chịu trách nhiệm vận hành tất cả các hoạt động dầu khí ở quốc gia vùng
Vịnh này.Theo Qatar News Agency, hợp đồng cung cấp LNG của Qatar Energy cho Sinopec có trị giá
khoảng 60 tỷ USD. (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã chứng khoán: CBS) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán: PMW) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu
thưởng với tỷ lệ 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới) và Phát hành cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu  . Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
Sau 13 phiên sàn “tắt” thanh khoản liên tiếp, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
(Novaland) đã bất ngờ được giải cứu trong phiên sáng ngày 22/11. Dòng tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào từ 10h55p
đã nhanh chóng quét sạch dư bán sàn hàng chục triệu cổ phiếu chỉ trong vài phút. Kết phiên, tổng khối
lượng giao dịch cổ phiếu NVL trong phiên là 128,528,304 cổ phiếu.



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
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Website: www.apsi.vn
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