
BẢN TIN TUẦN
28/11/2022 – 02/12/2022

ABS Research

1

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn
miễn phí trên Zalo của ABS

2



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến VNIndex tuần qua
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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 ngày % KLGD TB 10 tuần
VNINDEX 14.17% 5.90% 109,753                  126%
HNXINDEX 13.07% -0.67% 8,652                      108%
UPINDEX 6.74% -8.09% 3,702                      94%
VN30 16.43% 8.16% 51,857                    150%
VN30F1M 19.14% 11.78% 2,822,108               77%
HNX30 22.09% 0.77% 6,783                      111%
VNDIAMOND 14.52% 5.92% 19,325                    109%
VN FIN SELECT 17.01% 13.05% 37,025                    134%
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Chỉ số định giá của VNIndex

P/E (trái): 11.25x P/B (phải): 1.74x
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Nhận định thị trường
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“RỤNG HÀNG”: Quay xe cực mạnh, VNI tiến sát 1100. Kết thúc phiên ngày 02/12/2022, thị trường có phiên tăng điểm ngoạn mục sau phiên điều chỉnh
trước đó khi tăng 43.73 điểm (+4.22%) lên mốc 1080 điểm. Chỉ số nối tiếp đà giảm trước đó từ đầu phiên sáng và giao dịch trong biên độ hẹp đến đầu
phiên chiều khi chỉ số được kéo mạnh vượt vùng kháng cự 1065 và đóng tuần tại mốc 1080 điểm. Thanh khoản tiếp tục được giữ ở mức cao hơn 17 nghìn
tỷ đồng. Kết phiên có hơn 480 mã tăng điểm và 165 mã tăng trần kèm theo đó là 232 mã giảm trên toàn thị trường.

Xét theo nhóm ngành, sự tích cực lan tỏa hầu khắp các nhóm ngành với các mã xanh tím hàng loạt. Tác động tích cực nhất tới thị trường là VCB (+6.25%),
VHM lộ trần (+6.92%), và 1 số cổ phiếu khác ở nhóm Vốn hóa lớn như BID (+5.64%), VIC (+4.24%). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điềm đều có tác
động không đáng kể như LGC (-6.95%), VCF (-6.66%).

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh mẽ với hơn 2,200 tỷ đồng được mua ròng vào phiên cuối tuần và đưa tổng mức mua ròng 5 phiên trong
tuần lên tới 9,358 tỷ đồng. Các mã blue chip được nhà đầu tư nước ngoài ưa thích đang được mua mạnh là HPG, VHM, STB, MSN và VIC. Ở chiều ngược lại
các mã bị bán ròng khá ít, chỉ có trường hợp mã HPX bị bán ròng 328 tỷ chỉ trong phiên 30/11 khi cổ phiếu này thoát sàn.

Xét về kỹ thuật, VNIndex tạo cây nến xanh đóng mức cao nhất phiên tại vùng 1080.01 (+4.22%) KLGD duy trì ở mức cao so với TB20 phiên thể hiện tâm lý
tích cực của NĐT sau phiên điều chỉnh. Kết nến tuần cũng là một cây nến rút chân và đóng ở mức cao nhất thể hiện 1 tuần tích cực vừa qua khi chỉ số test
lại mức hỗ trợ dưới 1000 điểm và bật tăng lại ngay sau đó cùng với thanh khoản được gia tăng mạnh. Đây là tuần có cả mức độ tăng điểm và KLGD lớn
nhất trong vòng 52 tuần trở lại đây. Các nhịp điều chỉnh trong tuần chỉ diễn ra rất ngắn nửa phiên tới 1 phiên với biên độ điều chỉnh thấp chỉ khoảng 20
điểm, trong khi KLGD liên tục ở mức cao thể hiện lực cầu đang rất mạnh đã liên tục hấp thụ lượng hàng cắt lỗ và lượng chốt lời ngắn hạn.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG: VNIndex tiếp tục có một phiên giao dịch với thanh khoản lớn và kết phiên giá tăng vượt kháng cự 1065 mạnh mẽ. Dự kiến
trong phiên ngày 05/12/2022, VNIndex sẽ kiểm định vùng kháng cự 1110đ+- và xa hơn là 1133đ+-, với ngưỡng hỗ trợ ở 1070-1060đ. Nhà đầu tư canh
mua khi VNIndex điều chỉnh test hỗ trợ lành mạnh, canh bán khi đến gần vùng kháng cự. Các dòng cổ phiếu ưu tiên là các dòng cổ phiếu hưởng lợi từ chính
sách vĩ mô, có cơ bản tốt, có tích lũy giá tốt bao gồm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và các mã cổ phiếu đã vượt kháng cự và tích lũy tốt phía trên
vùng kháng cự trong các phiên vừa qua.

Tiêu cực Trung lập Tích cực
Ngày 05/12/2022 P

Tuần 05/12 - 09/12 P

Trong vòng 30 ngày tới P



▪ Các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có thể sẽ được nới "room" ngoại lên 49%: NHNN dự kiến bổ

sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 7 về "Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài" như sau:

“6a. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc, Chính phủ quyết định tổng

mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vượt

giới hạn quy định tại khoản 5 Điều này khi phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc, nhưng không vượt

quá 49% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc.”

Các ngân hàng có thể sẽ được nới room ngoại khi Nghị định này được thông qua là MBBank (MBB),

HDBank (HDB), VPBank (VPB).
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Sự kiện nổi bật thị trường Việt Nam vừa qua

Tin tức nổi bật mới

▪ Đếm ngược: Chỉ còn 36 ngày để 'cứu' thị trường bất động sản?

▪ Shark mắc cạn: Bị cưỡng chế thuế, Apax Holdings phải giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

▪ Bật mí: Chuyên gia tiết lộ thời điểm thị trường bất động sản sôi động trở lại

▪ Giảm cầu: Đơn hàng xuất khẩu mới giảm nhanh, dấu hiệu giảm cầu đã "gõ cửa" doanh nghiệp

▪ Tranh thủ: Cổ phiếu bất động sản phục hồi từ đáy, Dragon Capital mua ròng KBC, GEX và trở lại vai trò cổ 
đông lớn

Lịch sự kiện đáng chú ý

▪ 09/12/2022: PPI của Mỹ tháng 11/2022

▪ 13/12/2022: CPI của Mỹ tháng 11/2022

▪ 15/12/2022: Quyết định lãi suất của Fed kỳ họp tháng 12/2022

https://vnbusiness.vn/ngan-hang/chi-con-36-ngay-de-cuu-thi-truong-bat-dong-san-1089763.html
https://vneconomy.vn/bi-cuong-che-thue-apax-holdings-phai-giai-trinh-gia-co-phieu-giam-san-5-phien-lien-tiep.htm
https://markettimes.vn/chuyen-gia-tiet-lo-thoi-diem-thi-truong-bat-dong-san-soi-dong-tro-lai-10241.html
https://baodautu.vn/don-hang-xuat-khau-moi-giam-nhanh-dau-hieu-giam-cau-da-go-cua-doanh-nghiep-d179180.html
https://markettimes.vn/co-phieu-bat-dong-san-phuc-hoi-tu-day-dragon-capital-mua-rong-kbc-gex-va-tro-lai-vai-tro-co-dong-lon-10249.html
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 7 ngày
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày
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7

14.1%

16.6%

20.2%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%

Large cap Mid cap Small cap

% TB thay đổi giá 7 ngày

8.3%

-2.1%

-4.0%
-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Large cap Mid cap Small cap

% TB thay đổi giá 30 ngày

Lưu ý: Dữ liệu đã lọc bỏ các cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản quá thấp, không phù hợp để mang tính đại diện thị trường

102%

83%
94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Large cap Mid cap Small cap

TB KLGD 7 ngày so với TB 10 
tuần

2 2 8
27

88

128

170

0

50

100

150

200

< -20% -20% ~
10%

10% ~
2%

-2% ~
2%

2% -
10%

10% -
20%

> 20%

Số lượng CP tăng/giảm trong 7 ngày
13.5 12.8

7.4 6.7 6.0 5.9
4.8 4.3

3.4 3.0

0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.7 -0.7-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

VCB VHM VIC HPG TCB BID CTG MSN MBB VRE VSC SVI HRC PDR PDN IBC LGC HPX SAB NVL

TOP cổ phiếu ảnh hưởng tới VNIndex trong 7 ngày



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến NĐT nước ngoài và tự doanh
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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa
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Chứng khoán % 7 ngày % 30 ngày Năng lượng % 7 ngày % 30 ngày Kim loại và VLXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX 14.17% 5.90% Dầu thô 2.62% -4.73% Vàng 2.75% 8.49% Đường -1.32% 5.93%
Dow jones 0.97% 13.50% Dầu thô brent 0.76% -4.09% Bạc 7.58% 19.28% Lợn hơi -1.72% -4.86%
DAX 0.71% 14.13% Khí tự nhiên -19.20% 8.35% Thép -0.86% -0.81% Cao su 5.98% 9.42%
Nikkei 225 -1.20% 1.91% Than 10.90% -1.77% Quặng sắt 8.67% 12.70% Lúa mì -6.33% -12.64%
Shanghai composite 2.48% 4.30% Gasoline -3.77% -4.56% Đồng 6.35% 10.95% Cà phê -1.02% -16.17%

Chứng khoán thế giới biến động nhẹ trong tuần vừa
qua trước thềm cuộc họp quyết định lãi suất của Fed
vào 15/12 này. Chỉ số Dow Jones có phiên tăng mạnh
2.18% vào ngày 30/11 sau khi chủ tịch Fed, ông
Powell xác nhận rằng việc tăng lại suất sẽ chậm lại kề
từ tháng 12 này. Sau đó chỉ số DXY cũng tiếp tục giảm
về mức 104.5.

Giá dầu tăng nhẹ tuần vừa rồi chủ yếu tới từ việc
Trung Quốc đang có động thái nới lỏng Zero-Covid.

Trải nghiệm
ngay ứng dụng

ABS invest 

Tham gia room tư
vấn miễn phí trên 

Zalo của ABS

34,429.9

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

1/4 25/4 16/5 7/6 29/6 21/7 11/8 1/9 23/9 14/10 4/11 28/11

Biểu đồ chỉ số Dow Jones



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn
miễn phí trên Zalo của ABS

12

▪ Giới đầu tư toàn cầu tích cực sau bài phát biểu chủ tịch Fed: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

ngày 30/11 nói rằng có thể sắp đến lúc Fed tăng lãi suất với bước nhảy ngắn hơn, cho dù ông nhận thấy

bước tiến đã đạt được trong cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn chưa đủ.

Chủ tịch Fed cho biết thêm ông kỳ vọng lãi suất cực đại có thể sẽ cao hơn so với mức dự tính mà Ủy ban

Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận đưa ra quyết sách trong Fed - đưa ra hồi tháng 9. Khi đó, các

thành viên FOMC dự kiến lãi suất cực đại sẽ là 4,6%. Thị trường hiện dự báo Fed sẽ phải tăng lãi suất lên

mức 5-5,25%, theo dữ liệu từ CME Group.

Trong bài phát biểu, ông Powell cũng nói rằng sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng - một nguyên nhân chính

khiến lạm phát bùng nổ - đã được giải toả, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đang giảm dưới xu hướng

cho dù tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Mỹ tăng 2,9%. Ông dự báo giá nhà ở Mỹ còn tăng sang

năm 2023 nhưng sau đó sẽ giảm.

Về thị trường lao động, ông Powell cho rằng đã có một số tín hiệu của sự tái cân bằng sau khi thắt chặt tới

mức 2 công việc cần tuyển dụng mới có 1 người tìm việc làm. Tỷ lệ này hiện đã giảm còn 1,7:1 nhưng vẫn

cao hơn so với bình quân lịch sử. Thị trường lao động thắt chặt kiến tiền lương tăng mạnh, nhưng mức tăng

đó vẫn không theo kịp tốc độ lạm phát. “Xin nói rõ rằng tiền lương tăng mạnh là tốt, nhưng để bền vững,

tăng trưởng tiền lương cần nhất quán với mức lạm phát 2%”, ông Powell nói.

Sự kiện nổi bật thị trường thế giới



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An
Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời
điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách
nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý
kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể
hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có
thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích
cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá
nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất
mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo
cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập
và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối
với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn
nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Nhóm thực hiện
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626 Số máy lẻ: 135
www.abs.vn

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn
miễn phí trên Zalo của ABS
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