
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 23/11:  
VN Index đóng cửa 946.00 điểm, giảm 6.12 điểm tương ứng với tỷ lệ 0.64% với thanh khoản thấp. VN
Index liên tục rung lắc quanh mốc tham chiếu cho thấy sự giằng co mạnh. Nhóm cổ phiếu thép và chứng
khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Thanh khoản sụt giảm mạnh khiến thị trường trở nên ảm đạm  tạo
tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư. Mặc dù các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 tạo ra sự cân bằng
nhưng không thể tạo tiền đề cho VN Index duy trì đà tăng ổn định. 
Khối ngoại cũng tỏ ra thận trọng khi mua ròng khối lượng nhỏ 57.11 tỷ tập trung vào các mã STB,
PVS, MSN, POW
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HƯỚNG

VNINDEX 23/11/2022

Tham chiếu: 952.12
Mở cửa: 947.81

Đóng cửa: 946.00
Thấp - cao: 942.02 - 958.61

Khối lượng giao dịch: 542,121,792
Tổng giá trị: 7,858.76 tỷ

 
Tăng: 104 (11) 
Giảm: 335 (38) 

Đứng giá: 63
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Khối lượng Mua 45,969,088 Giá trị Mua 1109.15 tỷ

Khối lượng Bán -47,320,924 Giá trị Bán
 

-1052.05 tỷ
 

KL Mua/Bán
ròng

-1,351,836
GT Mua/Bán

ròng
57.11 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index giảm điểm nhẹ và kết phiên tạo cây nến dạng inverted hammer cho thấy lực cầu vẫn
chưa đủ để giúp thị trường duy trì được sắc xanh. Các chỉ MACD và RSI vẫn đang suy yếu nhẹ
và hướng xuống thể hiện sự rủi ro giảm điểm mạnh càng hiện rõ. Kịch bản thuận lợi sẽ là VN
Index sẽ tích lũy quanh khu vực điểm 940 để lấy lại sự cân bằng nhưng trường hợp giảm điểm
mạnh vẫn hoàn toàn có thể xảy ra khi tâm lý nhà đầu tư vẫn đang thiếu ổn định. Nhà đầu tư, tiếp
tục kiên nhẫn, chủ động nâng cao tỉ trọng tiền mặt, chờ đợi những những chuỗi phiên tích lũy
cho tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn
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TIÊU ĐIỂM TIN

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn
vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh
vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của
Chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân
hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. (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)
Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn
là điểm sáng về tăng trưởng, ổn định tại khu vực. Nhận xét này được bà Kristalina Georgieva nêu khi gặp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2022, ngày 19/11, tại Bangkok, Thái Lan.
Tổng giám đốc IMF đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng tại khu vực, khi tăng trưởng cao, có nền
kinh tế mở, năng động và có sức chống chịu qua đại dịch Covid-19. "Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ
cấu, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam", bà chia sẻ
Chín tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 8,83% và dự báo năm nay có thể đạt 8%, trong khi nhiều quốc gia
tăng trưởng chậm lại và rơi vào suy thoái. (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã chứng khoán: ASP) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (mã chứng khoán: HPT) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả
cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
 Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã chứng khoán: CMW) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng
tiền với tỷ lệ 4,4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022

https://vnexpress.net/chu-de/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-1660


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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