
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 25/10:  
VNINDEX đóng cửa đạt 977.7 điểm, tăng 11.55 điểm, tương ứng 1.17% với thanh khoản cải thiện rõ rệt. 
Việc chỉ số Down Jones tăng mạnh 02 phiên liên tiếp cộng thêm giá trị cổ phiếu chiết khấu về vùng hấp
dẫn đã giúp NĐT cải thiện tâm lý và gia tăng lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, những lo ngại về hoạt động lien
quan đến trái phiếu tại các doanh nghiệp BĐS cũng như chứng khoán vẫn tạo áp lực lớn khiến cho thị
trường chưa thể ổn định trở lại. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho sự tăng điểm của
VNINDEX.
Về phía nước ngoài, họ bán ròng 85,14 tỷ đồng tập trung vào các mã VND, HPG, SSI, KDH.
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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
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HƯỚNG

VNINDEX 25/10/2022
Tham chiếu: 986.15

Mở cửa: 980.47
Đóng cửa: 997.70

Thấp - cao: 962.45 - 1011.39
Khối lượng giao dịch: 751,178,240

Tổng giá trị: 12,607.57 tỷ đồng
 

Tăng: 199 (11) 
Giảm: 247 (37) 

Đứng giá: 75
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VNINDEX khi rơi xuống 960 điểm đã có nhịp hồi kỹ thuật nhưng thị
trường vẫn khá nhạy cảm, những tin đồn liên quan tới hoạt động của các
CTCK và nhóm BĐS cũng như việc tăng lãi suất của NHNN khiến cho
lực bán vẫn áp đảo. Nhà đầu tư nên theo dõi thêm các tín hiệu tạo đáy
ngắn hạn.

Khối lượng Mua 61,596,172 Gía trị Mua 1267.58 tỷ

Khối lượng Bán -73,300,944 Gía trị Bán -1352.72 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-11,704,772
GT Mua/Bán

ròng
-85.14 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

 Sáng nay (25/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng so với
ngày hôm qua, lên 23.703 VND/USD. Qua đó, đánh dấu chuỗi tăng 13 phiên liên tiếp vởi
tổng mức tăng 286 đồng, tương đương hơn 1,2%. (Nguồn: Cafef.vn)
Cao tốc Bắc - Nam cần giải ngân hơn 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm. Tốc độ giải
ngân hết tháng 10 của Bộ GTVT chậm so với kế hoạch đề ra khoảng 655 tỷ đồng và thấp hơn
so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ 66,1%). Bộ GTVT phấn đấu đảm bảo cuối năm 2022, ở 12
địa phương dự án đi qua, có ít nhất 1 gói thầu được khởi công. (Nguồn: Cafef.vn)
Nêu ý kiến vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) tại phiên thảo luận ở tổ chiều
24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, khi thảo luận ở Chính phủ có hai loại ý kiến
liên quan tới điều chỉnh giao dịch bằng tiền ảo và chống rửa tiền qua loại tiền này. Việt Nam
chưa công nhận tiền ảo nên Chính phủ thống nhất chưa quy định loại tiền này vào dự luật khi
trình Quốc hội. (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) quý 3 đạt 220 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng tăng 350%
so với cùng kỳ lên 561 tỷ đồng.
VNDirect (mã chứng khoán: VND) khớp lệnh kỷ lục trong phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp,
hơn 5% khối lượng lưu hành được sang tay. Cổ phiếu VND cũng đã xác lập kỷ lục về thanh
khoản khi khớp lệnh gần 65,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5% khối lượng cổ phiếu lưu
hành của công ty. Không những vậy, giá trị giao dịch VND đạt 756 tỷ đồng VND còn chiếm
gần 7% thanh khoản sàn HoSE.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) thông báo trả cổ tức đợt 3/2021
bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10. Ngày đăng ký cuối
cùng: 31/10. Ngày thực hiện: 22/11/2022.

https://vnexpress.net/chu-de/thu-tuong-pham-minh-chinh-1753


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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