
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 26/10:  
VNINDEX đóng cửa 993.36 điểm, giảm 4.34 điểm tương đương 0.44% với thanh khoản thấp. Nhóm cổ
phiếu Bất động sản nói chung và nhóm cổ phiếu thuộc họ Vingroup vẫn đang thể hiện sự yếu thế, tuy nhiên
nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có động thái giữ giá khá tốt để cân bằng lại. Sự quyết liệt của 2 bên diễn ra
đang thể hiện tâm lý giằng co ở vùng 980, điều này có thể sẽ tiếp tục diễn ra ở 2 phiên cuối tuần.
VNINDEX vẫn có tới 43 mã sàn và số mã đỏ đang rất chiếm ưu thế.
Hôm nay cũng là phiên nước ngoài bán ròng 57.03 tỷ tập trung vào các mã VHM, CTG, KDH, VND
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 26/10/2022
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 26/10/2022
Tham chiếu: 997.70

Mở cửa: 984.71
Đóng cửa: 993.36

Thấp - cao: 984.71 - 1004.55
Khối lượng giao dịch: 448,275,040

Tổng giá trị: 8,048.5 tỷ đồng
 

Tăng: 164 (5) 
Giảm: 256 (56) 

Đứng giá: 94
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Khối lượng Mua 24,999,788 Gía trị Mua 626.68 tỷ

Khối lượng Bán -29,507,584 Gía trị Bán -683.70 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

-4,507,796
GT Mua/Bán

ròng
-57.03 tỷ

Nhìn vào đồ thị tháng có thể thấy chỉ số VNINDEX đã rơi về vùng tích
lũy của thị trường trong giai đoạn 2018 - 2020. Kịch bản tốt là thị trường
sẽ tích lũy ở vùng 950 - 1000 để phản ứng với vấn đề lạm phát và suy
thoái toàn cầu sau đó sẽ bật tăng trở lại. Tuy nhiên dấu hiệu tạo đáy cũng
chưa rõ ràng, Nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu mang tính phòng thủ ở
giai đoạn này để bảo toàn vốn chờ thị trường phục hồi và bước vào chu kỳ
tăng giá mới.

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHỈ SỐ
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI
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TIÊU ĐIỂM TIN

 Lãi từ cho vay và phải thu của các CTCK trong quý 3 đã giảm khoảng 320 tỷ đồng so với quý trước
trong khi dư nợ cho vay toàn thị trường ước tính đã tăng khoảng 15.000 tỷ đồng sau quý vừa qua.
Đây là điều khá bất ngờ khi dư nợ cho vay toàn thị trường đã tăng trở lại trong quý 3 vừa sau khi sụt
giảm mạnh vào quý trước đó. Theo ước tính, dư nợ cho vay của các CTCK tính tới cuối quý 3/2022
vào khoảng 165.000 tỷ đồng (~6,8 tỷ USD), tăng khoảng 15.000 tỷ so với quý trước. Nếu tính thêm
cho vay 3 bên, con số thực tế có thể lớn hơn. (Nguồn: Cafef.vn)
Sử dụng 54 tài khoản để thao túng cổ phiếu TNI, một cá nhân bị UBCKNN xử phạt hơn nửa tỷ đồng
(Nguồn: Cafef.vn)
 Ngân hàng ADB sẽ thu xếp gói tài chính chống biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD để hỗ trợ
VinFast phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.Gói tài chính hỗ trợ này bao gồm các khoản vay với
kỳ hạn 7 năm trị giá 20 triệu USD, khoản tài trợ ưu đãi 28 triệu USD từ ADB và khoản vay 87 triệu
USD do ADB thu xếp vốn chính. (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã chứng khoán: PAT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý
3/2022, ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 3 lần lên 741 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng
đạt 226 tỷ đồng - đột biến so với con số 33 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Hoạt động tài chính
cũng cải thiện với doanh thu tăng đáng kể. Khấu trừ các chi phí, PAT thu về 203,6 tỷ LNST
- gấp gần 10 lần con số 21 tỷ hồi quý 3 năm ngoái.
Ngân hàng Eximbank (mã chứng khoán: EIB) công bố BCTC Quý 3/2022 ghi nhận lợi
nhuận tăng gấp 3 lần cùng kỳ đạt 1.023 tỷ. Đồng thời, Lợi nhuận lũy kế đến 30/09/2022 đạt
2,5 nghìn tỷ gấp 3,5 lần cùng kỳ.
Viglacera (mã chứng khoán: VGC) LNTT quý 3 tăng trưởng 20%, lũy kế 9 tháng tăng gấp
đôi lên 2.049 tỷ đồng



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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