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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến VNIndex tuần qua
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“HỒI PHỤC”: Chạm đáy nỗi đau? Kết thúc phiên giao dịch
ngày 14/10/2022, VNIndex đóng tuần tại mức 1,061 điểm. Thị
trường đã có tuần giao dịch đảo chiều liên tục và đã hồi phục
mạnh mẽ sau chuỗi ngày dài giảm điểm mạnh. Nửa đầu tuần
thị trường chịu áp lực lớn từ nhóm Ngân hàng phản ứng với vụ
việc liên quan tới chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn bị
bắt dẫn tới tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư. Chỉ số VNIndex
có lúc chạm mốc thấp nhất 998 điểm trước khi đóng cửa ở
1,006 điểm. Tại vùng 1,006, lực cầu trở nên tích cực hơn tạo
ra 3 phiên tăng giá liên tiếp đưa chỉ số về mức 1,061. Đà hồi
phục lan tỏa tới hầu hết các nhóm cổ phiếu đặc biệt là nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 và nhóm Ngân hàng đã đẩy
điểm số thị trường tăng mạnh.

Xét về kỹ thuật, thị trường đã kiểm tra vùng hỗ trợ 1,000 khá
tốt khi bật tăng tại đây. KLGD đã cải thiện đạt mức 132% TB
10 tuần cho thầy dòng tiền đã bắt đầu quan tâm hơn tới cổ
phiếu tại vùng giá này sau khi thị trường đã giảm khá nhiều.

NHẬN ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC: Các tín hiệu tích cực đã có tuy
nhiên thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, cần theo
dõi thị trường tiếp tục test cung/cầu tại vùng này để quyết
định giải ngân. NĐT có thể chờ nhịp backtest để giải ngân.

Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 ngày % KLGD TB 10 tuần
VNINDEX -1.18% -16.87% 90,818                    132%
HNXINDEX -3.08% -22.17% 7,008                      94%
UPINDEX -2.73% -12.66% 3,634                      96%
VN30 -1.85% -18.24% 34,888                    142%
VN30F1M -2.96% -18.51% 2,928,900               229%
HNX30 -1.90% -27.45% 5,393                      98%
VNDIAMOND -0.69% -17.10% 25,546                    222%
VN FIN SELECT -2.63% -20.96% 34,630                    183%

Tiêu cực Trung lập Tích cực
Ngày 17/10/2022 P

Tuần 17/10 - 21/10 P

Trong vòng 30 ngày tới P



▪ Ngân hàng nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt: Ngày 07/10/2022, trên mạng xã hội lan

truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số

người dân rút tiền trước hạn. Trước tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) đã nhiều lần khuyến

cáo người dân không nên rút tiền trước hạn để tránh thiệt thòi và NHNN luôn theo sát, hỗ trợ các ngân

hàng hoạt động ổn định, đảm bảo sự an toàn của cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngày 15/10/2022,

NHNN đã đã ra quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Theo đó, NHNN sẽ lựa chọn, chỉ định

những nhân sự có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước

(Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành nhà băng này.

▪ Khởi tố chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan: Ngày 08/10/2022, Bộ Công an cho biết Cơ

quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra

tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan về hành vi gian dối trong việc

phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người

dân trong thời gian 2018 – 2019.
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Tin tức nổi bật mới

▪ Tỷ giá USD/VND vượt đỉnh 10 năm: Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm tiền, lãi 
suất liên ngân hàng hạ nhiệt nhưng tỷ giá tăng nóng

▪ Kiểm soát đặc biệt: SCB có Hội đồng quản trị mới
▪ Bắt bệnh: lợi nhuận ngân hàng năm 2022 : Khó duy trì tăng trưởng cao
▪ Bĩ cực: HPG: Cổ phiếu thép tăng mạnh từ đáy: Qua cơn bĩ cực, có tới hồi thái lai?
▪ Buôn cá: VHC: Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại Vĩnh Hoàn

Sự kiện nổi bật trong tuần

https://vneconomy.vn/ngan-hang-nha-nuoc-day-manh-bom-tien-lai-suat-lien-ngan-hang-ha-nhiet-nhung-ty-gia-tang-nong.htm
https://thanhnien.vn/scb-co-hoi-dong-quan-tri-moi-post1510916.html
https://www.vietnamplus.vn/bat-mach-loi-nhuan-ngan-hang-nam-2022-kho-duy-tri-tang-truong-cao/823671.vnp
https://markettimes.vn/co-phieu-thep-tang-manh-tu-day-qua-con-bi-cuc-co-toi-hoi-thai-lai-5865.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dragon-capital-tro-thanh-co-dong-lon-tai-vinh-hoan-vhc-post307761.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

CHUYỂN ĐỘNG CÁC NHÓM NGÀNH: Các nhóm ngành đều cho thấy sự hồi phục tốt vào các phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi, tiêu biểu là ngành Bán lẻ, 
Tài nguyên cơ bản. Nhóm ngành tài chính Ngân hàng và Chứng khoán có sự phân hóa giữa các cổ phiếu khi hồi phục do chịu áp lực từ thị trường Trái
phiếu. Cổ phiếu dầu khí vẫn đang giữ giá trong suốt nhịp giảm vừa rồi do giá dầu vẫn đang ở mức cao do NĐT nhóm ngành này vẫn đang chờ đợi các tín
hiệu tiếp theo từ thị trường dầu khí.
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Độ rộng thị trường
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TOP cổ phiếu ảnh hưởng tới VNIndex trong tuần
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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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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 -1.18% -16.87% Dầu thô -3.21% -3.58% Vàng -3.94% -3.90% Đường 2.06% 3.80%
Dow jones -0.98% -5.38% Dầu thô brent -2.95% -2.93% Bạc -11.57% 0.55% Lợn hơi 5.75% -0.54%
DAX -0.26% -2.53% Khí tự nhiên -7.32% -26.17% Thép -3.93% -6.33% Cao su -3.92% 2.16%
Nikkei 225 -0.11% -3.56% Than -1.88% -14.26% Quặng sắt -1.53% -4.46% Lúa mì -2.19% 6.01%
Shanghai composite 3.29% 3.29% Gasoline -2.07% 5.92% Đồng -0.29% 0.29% Cà phê -9.65% -15.45%

Chứng khoán thế giới đã bước vào nhịp hồi
phục khá tốt kể từ đầu tháng 10 trong khi thị
trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ hồi
phục trong vài phiên gần đây. Chỉ số Dow
Jones đã có một phiên hồi phục ấn tượng vào
ngày 13/10 dù sau khi công bố CPI tháng 9
của Mỹ vẫn đang ở mức cao.

Tuy nhiên, việc lạm phát vẫn ở mức cao sẽ
khiến Fed tiếp tục giữ trạng thái diều hâu và
gây áp lực lên thị trường tài chính.

Trải nghiệm
ngay ứng dụng

ABS invest 

Tham gia room tư
vấn miễn phí trên 

Zalo của ABS
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▪ Lạm phát Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9: Theo công bố ngày 13/10/2022, Chỉ số giá tiêu dùng

(CPI) tháng 9/2022 của Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0.3% của các chuyên gia

tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Xét trên giai đoạn 12 tháng, lạm phát tổng thể tăng 8.2% trong

tháng 9, thấp hơn nhiều so với đỉnh 9% hồi tháng 6, nhưng vẫn dao động gần mức đỉnh 40 năm. Trước đó

vào ngày 12/10/2022, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng

0.2%. Xét trong giai đoạn 12 tháng, PPI tăng 8.5% trong tháng 9, thấp hơn mức 8.7% của tháng 8/2022.

Dữ liệu lạm phát tháng 9 càng củng cố thêm cho khả năng nâng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng

11/2022. Hiện thị trường đã đánh giá khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lên mức 3,75% - 4,00% là 97,2%.

Sự kiện nổi bật thị trường thế giới

Chỉ số CPI Mỹ Chỉ số PPI Mỹ
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THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TIỀN TỆ
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Diễn biến tỷ giá trong 7 ngày vừa qua

DXY: 113.30 0.9% ;     USD/VND: 24,120 1.0% ;     EUR/USD: 0.98 -1.0% ;     GBP/USD: 1.13 0.0% ;     USD/JPY: 147.30 2.6% ;     USD/CNY: 7.19 1.1%

Chỉ số DXY

Thị trường tiền tệ

VND
Lãi suất VND có xu hướng hạ nhiệt, giao dịch quanh mức
ON 4.3% - 5.5%/năm, thanh khoản VND trung bình.

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

OMO

Trúng thầu 1.323,4 tỷ, 7 ngày – 5%, 4/4 ngân hàng trúng
thầu. Trúng thầu 3.059,2 tỷ, 14 ngày – 5%, 8/8 ngân hàng trúng
thầu.

BILL Không gọi thầu.

Lợi suất TPCP

Nguồn: VMBA



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
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http://www.abs.vn/
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