
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 30/11:  
Thị trường đóng cửa đạt 1048.42 điểm, tăng 16.26 điểm tương ứng với 1,58%. VN Index nối nhịp
phục hồi với 5 phiên tăng điểm liên tiếp tiệm cận khu vực 1050.  Phiên hôm nay thể hiện rõ ràng tâm
lý giằng co, chốt lời ngắn hạn khi chỉ số chung chỉ giao dịch biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu bán lẻ tiếp tục cho thấy mức tăng rất tốt với tỷ lệ xấp xỉ 3%. Nhóm cổ phiếu Bất động
sản chịu áp lực bán trong thời gian qua đã cho thấy tín hiệu tích cực khi đóng cửa ở mức trần như
NVL, PDR, HPX.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng thanh khoản lớn với 1667 tỷ, tập trung mua HPG, FUEVFVND, STB.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 30/11/2022
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

I.
II.
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IV.

HƯỚNG

VNINDEX 30/11/2022

Tham chiếu: 1032.16
Mở cửa: 1037.44

Đóng cửa: 1048.42
Thấp - cao: 1021.54 - 1048.42

Khối lượng giao dịch:1,143,350,144
Tổng giá trị: 17,764.14 tỷ

 
Tăng: 350 (35) 

Giảm:105 (4) 
Đứng giá: 55
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Khối lượng Mua 123,357,352 Giá trị Mua 2987.35  tỷ

Khối lượng Bán -87,050,976 Giá trị Bán -1331.71 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

36,306,376
GT Mua/Bán

ròng
1655.64 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index đang tiệm cận vùng mây dỏ Ichimoku có thể sẽ xảy ra nhiều rung lắc trong các phiên
tới. Trong trường hợp tích cực, VN Index sẽ tiến sâu vào vùng mây đỏ và tiến về 1080 - 1090
nhưng xác suất điều chỉnh về mốc 1000 là vẫn có. Nhà đầu tư không nên mua đuôi giá cao ở giai
đoạn này, tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý và hiện thực hóa lợi nhuận những mã có đà tăng
chậm lại ở phiên hôm nay.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Ngày 28/11/2022, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã chính thức được ngân hàng trung ương nước này cấp
phép huy động vốn bổ sung lần thứ 4 với quy mô lên đến 5 tỷ Đài tệ tương đương gần 4 nghìn tỷ đồng....
Thống kê từ FiinTrade cho thấy, trong tuần từ ngày 21-25/11/2022, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt
Nam ghi nhận mức vào ròng hơn 1.052 tỷ đồng, tập chung chủ yếu ở quỹ ETF nội. Các quỹ ETF nước ngoài
vào ròng 374,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở dòng vốn đến từ Mỹ (quỹ VanEck Vietnam ETF và quỹ
VacEck Vietnam ETF) và dòng vốn đến từ Châu Âu (quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF) vào ròng
lần lượt 162 tỷ đồng và 214 tỷ đồng. (Nguồn: vneconomy.vn)
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định của Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh cổ
phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước chững lại sau thời gian chịu tác động từ
dịch COVID-19. Theo đó, Nhà nước sẽ duy trì việc nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 195 công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên đến năm 2025. Thực hiện cổ phần hóa tại 19 doanh nghiệp và sắp xếp lại 5 đơn vị
bằng hình thức giải thể, sáp nhập. Với kế hoạch thoái vốn, quyết định vừa được ban hành thống nhất sẽ thực
hiện thoái vốn với 141 doanh nghiệp. Trong đó đa phần là thoái toàn bộ vốn nhà nước, chủ yếu ở các địa
phương. (Nguồn: soha.vn)
Bộ Công Thương lo ngại việc nhập quá nhiều gạo giá rẻ, cấp thấp sẽ ảnh hưởng tới sản xuất lúa gạo trong
nước nên cần siết lại. Cơ quan này đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định 107/2018 kinh doanh xuất
khẩu gạo với điểm mới là thêm quy định quản lý nhập khẩu lúa gạo, nhất là gạo giá rẻ từ các thị trường. Vừa
qua, Việt Nam đã nhập khẩu một số loại gạo phục vụ nhu cầu trong nước, nhiều nhất từ Ấn Độ, như sản xuất
thức ăn chăn nuôi, nấu bia... và dành lượng gạo chất lượng cao hơn cho xuất khẩu. (Nguồn: vnexpress.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả
cổ tứ cbằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2022
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (mã chứng khoán: KTC) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng:  01/12/2022
Với 165 triệu cổ phiếu khớp lệnh phiên hôm nay, HPX đã chính thức vượt mặt những “tên tuổi” như FLC,
NVL, DIG, GEX, ROS qua đó xác lập kỷ lục về khối lượng giao dịch trong một phiên của chứng khoán Việt
Nam. Trong quá khứ, những phiên khớp lệnh hơn 100 triệu đơn vị trên một cổ phiếu không xuất hiện nhiều
và phần lớn diễn ra trong năm 2022. Riêng trong tháng 11, hiện tượng này đã xảy ra 2 lần trên HPX và
NVL.

https://soha.vn/thoai-von.html


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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