
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 31/10:  
VNINDEX đóng cửa 1027.94 điểm, tăng nhẹ 0.58 điểm với thanh khoản tiếp tục cải thiện. Thị trường rời mốc
1020 điểm từ rất sớm do Báo cáo tài chính quý III không được tốt của nhóm ngành thép cũng như lo ngại về đòn
bẩy nợ vay quá lớn của các cổ phiếu hàng đầu trong nhóm ngành bất động sản, điều này tạo ra hiệu ứng bán
tháo cổ phiếu (đặc biệt là HPG và NVL trong rổ cổ phiếu VN30). Tuy nhiên, nhờ nhóm cổ phiếu Ngân hàng và
Chứng khoán, thị trường kiểm chứng lại mốc 1000 điểm và kết phiên giữ được sắc xanh.
Xu hướng hiện nay cũng cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng trong các quyết định mua bán trước lịch sự
kiện quan trọng trong tuần đặc biệt là sự kiện FED công bố lãi suất vào thứ 5 tuần này.
Trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 228.74 tỷ, tập trung chủ yếu vào các mã FUESSVFL, KDH,
VNM, MSN, DGC
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 31/10/2022
Tham chiếu: 1027.36

Mở cửa: 1028.24
Đóng cửa: 1027.94

Thấp - cao: 1005.00 - 1030.32
Khối lượng giao dịch: 662,040,832

Tổng giá trị: 11,420.7 tỷ
 

Tăng: 74 (4) 
Giảm: 360 (15) 

Đứng giá: 48
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Xét về kĩ thuật, VNI có cây nến pinbar chân khá dài. Sự rút chân này cũng cho thêm thấy
thêm 1 yếu tố tích cực khi vùng quanh mốc 1000 được kiểm chứng lần nữa cho thấy thị
trường vẫn có dư địa hồi trong giai đoạn này. 
Trong giai đoạn thị trường thiếu các yếu tố hỗ trợ và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường nhà đầu
tư có thể canh các nhịp điều chỉnh cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu với tầm nhìn trung
– dài hạn; hạn chế mua đuổi, và hạn chế margin giai đoạn này.

Khối lượng Mua 60,599,044 Gía trị Mua 1309.29 tỷ

Khối lượng Bán -53,918,744 Gía trị Bán -1080.55 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

6,680,300
GT Mua/Bán

ròng
228.74 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

Ngày 30/10/2022, dưới sự chứng kiến trực tiếp của ông Robin Zeng, Chủ tịch CATL và ông Phạm Nhật
Vượng, Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, Công ty TNHH Công nghệ CATL và Công ty Cổ phần
Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Chiến lược Toàn cầu nhằm thúc đẩy
hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện, bao gồm công nghệ khung gầm thông minh tích hợp pin CTC (Cell
to Chassis). (Nguồn: cafef.vn)
Theo báo cáo mới nhất World Economic League Table 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh
doanh (CEBR), Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2036. Cụ thể, quy mô GDP Việt
Nam đạt khoảng 1.579 tỷ USD, xếp thứ 20 thế giới vào năm 2036. (Nguồn: cafef.vn)
Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022
cho biết, giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao, một số địa phương tăng học phí năm
học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước
(Nguồn: cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán: DIG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với
doanh thu thuần sụt giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 424 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế quý 3 ghi
nhận âm gần 1 tỷ đồng – đánh dấu quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý 1/2017; cùng kỳ năm 2021 vẫn
đang lãi tới 42 tỷ đồng.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán:HVN) Doanh thu hồi phục mạnh, nhưng
chưa đủ để giúp hãng hàng không quốc gia thoát lỗ. Quý 3/2022, Vietnam Airlines lỗ hơn 2,6 ngàn tỷ đồng,
đánh dấu 11 quý thua lỗ liên tiếp và càng làm tăng nguy cơ cổ phiếu bị huỷ niêm yết.
CEO Group (mã chứng khoán: CEO) lãi 65 tỷ đồng trong quý 3/2022, trái ngược với khoản lỗ trong quý 3
năm 2021.



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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