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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến VNIndex tuần qua
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“DƯ ÂM 20/10”: Những bông hoa đỏ thắm. Kết thúc phiên
ngày 21/10/2022, VNIndex giảm 38 điểm tại mức 1,019 điểm.
Thị trường có phiên giao dịch kết tuần giảm điểm mạnh với sự
tiêu cực thể hiện ở toàn bộ các nhóm ngành và đa số các cổ
phiếu. Thị trường có tuần giao dịch lưỡng lự khi chỉ số giao
dịch trong biên độ hẹp từ đầu tuần. Tuy nhiên đến phiên cuối
tuần, thị trường đã giảm mạnh với áp lực bán gia tăng dần
vào cuối phiên đã đưa chỉ số về gần vùng đáy ngắn hạn.

Xét về kỹ thuật, VNIndex đã nhiều lần cố chinh phục mốc
1,070 với KLGD thấp nhưng không thành công. Phiên cuối
tuần xuất hiện cây nến đỏ giảm điểm mạnh với KLGD bằng
126% TB 20 phiên cho thấy áp lực bán rất mạnh so với các
phiên trước đó. Thị trường nhiều đã từ chối cân bằng ở vùng
giá này và dự kiến tuần tới sẽ tìm kiếm hỗ trợ tại các vùng giá
ở dưới 1,000.

NHẬN ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC: Thị trường khả năng cao sẽ có
các nhịp rung lắc kiểm tra lại cung/cầu ở vùng giá 1,000. NĐT
cần quan sát và chỉ giải ngân khi thị trường đã hoàn thành
kiểm tra cung và xuất hiện phiên bùng nổ theo đà.

Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 ngày % KLGD TB 10 tuần
VNINDEX -1.45% -18.33% 85,950                    63%
HNXINDEX -2.69% -23.62% 7,551                      52%
UPINDEX -0.47% -13.32% 3,817                      49%
VN30 -2.35% -20.78% 32,185                    66%
VN30F1M -3.91% -22.75% 2,902,808               117%
HNX30 -3.62% -29.46% 5,682                      51%
VNDIAMOND -1.14% -18.50% 20,066                    87%
VN FIN SELECT -1.54% -22.64% 29,007                    76%

Tiêu cực Trung lập Tích cực
Ngày 24/10/2022 P

Tuần 24/10 - 28/10 P

Trong vòng 30 ngày tới P
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▪ Giá USD tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM đẩy mạnh kiểm tra các bàn thu đổi ngoại tệ: Ghi

nhận trong ngày hôm qua (22/10), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.688

VND/USD, không đổi so với phiên liền trước. Với biên độ +/-5% đang áp dụng, tỷ giá trần trong phiên là

24.872 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.504 VND/USD. Mặc dù biên độ vừa được nới, đồng thời tỷ giá trung

tâm cũng vẫn đều đặn được nâng lên, thế nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục tăng

mạnh. Theo đó, một lần nữa, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đã chạm trần biên độ trong ngày.
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Tin tức nổi bật mới

▪ Hạ nhiệt: Đất nền khắp nơi hạ nhiệt

▪ Mùa sắm ô tô: Sức mua tăng đột biến, ôtô lại "cháy" hàng

▪ Gỡ nút: Hoá giải các điểm nghẽn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

▪ Khẽ thở: Những “ông lớn” đã mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

▪ Được và mất: "Đô" tăng, kẻ khóc người cười

Sự kiện nổi bật trong tuần

Biến động tỷ giá USD

Nguồn: 24h.com.vn Nguồn: 24h.com.vn

https://vietstock.vn/2022/10/dat-nen-khap-noi-ha-nhiet-4220-1011098.htm
https://vietstock.vn/2022/10/suc-mua-tang-dot-bien-oto-lai-chay-hang-4264-1011100.htm
https://diendandoanhnghiep.vn/hoa-giai-cac-diem-nghen-tren-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-232865.html
https://diendandoanhnghiep.vn/nhung-ong-lon-da-mua-lai-trai-phieu-doanh-nghiep-truoc-han-232863.html
https://nhipsongkinhdoanh.vn/do-tang-ke-khoc-nguoi-cuoi-post3102532.html
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 7 ngày
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày

CHUYỂN ĐỘNG CÁC NHÓM NGÀNH: Nhịp hồi phục kĩ thuật đa số các nhóm ngành đều thể hiện tốt tuy nhiên lực cầu không hỗ trợ tại đây và các nhóm
ngành đều đồng loạt giảm vào phiên cuối tuần 21/10. Nhóm tài nguyên cơ bản đang cho thấy sức mạnh giá thấp nhất khi cổ phiếu nhóm này hồi phục
khá ít trong nhịp vừa rồi và quay lại giảm mạnh vào phiên cuối tuần, tiêu biểu là nhóm Thép do giá thép vẫn đang giảm. Các nhóm ngành còn lại đều cho
thấy sự tiêu cực kể cả các nhóm cổ phiếu mạnh tuần trước như Dầu khí, Bán lẻ.
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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
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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 ngày % KLGD TB 10 tuần
VNINDEX -1.45% -18.33% 85,950                    63%
HNXINDEX -2.69% -23.62% 7,551                      52%
UPINDEX -0.47% -13.32% 3,817                      49%
VN30 -2.35% -20.78% 32,185                    66%
VN30F1M -3.91% -22.75% 2,902,808               117%
HNX30 -3.62% -29.46% 5,682                      51%
VNDIAMOND -1.14% -18.50% 20,066                    87%
VN FIN SELECT -1.54% -22.64% 29,007                    76%
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TOP cổ phiếu ảnh hưởng tới VNIndex trong 7 ngày

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang là nhóm giữ giá tốt nhất trong xu hướng giảm lớn này và khi hồi phục nhóm này cũng đang là
nhóm dẫn dắt thị trường do nhóm này có nội tại doanh nghiệp tốt nên sẽ phản ứng tốt hơn trong điều kiện kinh tế xấu. Khi thị
trường cổ phiếu giảm xuống vùng thấp, các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng cho thấy dòng tiền vào cao hơn. Với bối cục tiêu cực hiện tại, 
dự kiến dòng tiền sẽ tiếp tục gom các cổ phiếu vốn hóa lớn, có nền tảng cơ bản tốt và đang được chiết khấu xuống vùng giá thấp. 
Điển hình trong nhóm vốn hóa lớn là cổ phiếu Ngân hàng VCB và BID, ngành bán lẻ thiết yếu VNM đang cho thấy dòng tiền tích cực
vào hỗ trợ giá.
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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 -1.45% -18.33% Dầu thô 2.84% -12.09% Vàng -2.47% -6.12% Đường 5.51% 3.72%
Dow jones 6.41% -3.33% Dầu thô brent 4.97% -8.04% Bạc -6.65% -4.63% Lợn hơi 14.67% -7.47%
DAX 4.59% -2.73% Khí tự nhiên -22.87% -39.37% Thép -5.70% -3.94% Cao su -7.62% -20.76%
Nikkei 225 1.87% -2.66% Than -2.26% -4.39% Quặng sắt -3.57% -19.57% Lúa mì -6.72% 4.13%
Shanghai composite 1.85% -5.22% Gasoline 5.18% -8.01% Đồng 1.73% -1.68% Cà phê -11.52% -12.59%

Chứng khoán thế giới có tuần hồi phục tốt sau thời
gian giảm dài. Chỉ số Dow Jones đã tăng mạnh vào
phiên cuối tuần bất chấp một số báo cáo kết quả kinh
doanh gây thất vọng và sức ép từ lãi suất tăng.

Nhóm hàng hóa năng lượng vẫn đang có dấu hiệu hồi
phục. Trong khi nhóm hàng hóa cơ bản đã có 1 tuần
giảm giá sẽ giúp chỉ số lạm phát bớt áp lực.

Trải nghiệm
ngay ứng dụng

ABS invest 

Tham gia room tư
vấn miễn phí trên 

Zalo của ABS
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▪ Lợi suất trái phiếu toàn cầu lên cao nhất nhiều năm: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm của

Mỹ lần đầu tiên vượt 4.5% kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.34%. Các

chiến lược gia tại Societe Generale cho biết: “Lạm phát toàn cầu tiếp tục gây lo sợ cho thị trường trái phiếu.

Các ngân hàng trung ương vừa có thêm những động thái mạnh tay để thắt chặt chính sách tiền tệ của họ”.

Ngoài Fed, giới đầu tư cũng đặt cược NHTW châu Âu sẽ tăng lãi suất, với hơn 90% khả năng họ sẽ tăng

0.75% trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. Thị trường tiền tệ kỳ vọng lãi suất cơ bản tại châu Âu sẽ

tăng lên 3.25% vào mùa hè năm 2023. Lợi suất trái phiếu tại khu vực này theo đó cũng được đẩy lên cao.

Cũng trong phiên 21/10, lợi suất trái phiếu chính phủ Australia kỳ hạn 3 năm tăng 0.15% lên cao nhất 10

năm ở 3.78%. Ở Nhật Bản, ngân hàng trung ương buộc phải can thiệp lần thứ hai để cố gắng giữ lợi suất

trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức trần 0.25% khi đồng yên xuống thấp nhất 32 năm so với USD.

Sự kiện nổi bật thị trường thế giới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm
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Diễn biến tỷ giá trong 7 ngày vừa qua

DXY: 112.01 0.2% ;     USD/VND: 24,820 3.9% ;     EUR/USD: 0.99 1.0% ;     GBP/USD: 1.13 0.0% ;     USD/JPY: 147.50 2.0% ;     USD/CNY: 7.23 2.7%

Chỉ số DXY

Thị trường tiền tệ

VND

VND: Lãi suất VND giao dịch phiên sáng quanh mức ON 4.0% - 
5.0%/năm, phiên chiều lãi suất quanh mức 7.6% thanh khoản VND 
trung bình.

USD
USD: Lãi suất USD quanh mức ON 3.1%, 1w 3.2 – 3.4%, thanh khoản 
USD trung bình.

OMO
OMO: call 2k 7ds 5.0. Kết quả: Trúng thầu 1.999,9 tỷ, 7 ngày – 5%, 8/8 
ngân hàng trúng thầu.

BILL
BILL: call 7ds 5.0. Kết quả: Trúng thầu 16.200 tỷ, 7 ngày – 5%, 7/7 ngân 
hàng trúng thầu. Nguồn: VMBA

Lợi suất TPCP Việt Nam



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

14

http://www.abs.vn/


Thank you!
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