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Nhận định thị trường

Thị trường 09/11/2022 có phiên giao dịch với biên độ hẹp, thanh khoản thấp. Chỉ số
VNIndex mở cửa tăng điểm tuy nhiên áp lực bán tăng dần từ sau 10 giờ, đặc biệt là
sau 14 giờ đã đẩy chỉ số về sát ngưỡng giá mở cửa. Kết phiên, VNIndex tăng 3.94
(+0.4%) lên mức 985.59 điểm với thanh khoản đạt 468 triệu cổ phiếu (giảm 14% so
với phiên trước).
Theo ABS, sau khi test lại đáy cũ tại vùng giá 960 điểm, thị trường đã có dấu hiệu
hồi phục tuy nhiên mức độ hồi phục chưa được thuyết phục, cần quan sát thêm
trong các phiên tới. Cụ thể:
• Thanh khoản thị trường thấp, biên độ dao động hẹp
• Nhóm ngân hàng (động lực dẫn dắt thị trường trong các phiên vừa qua) bắt đầu

phân hoá. Trong đó, ngoại trừ BID tăng giá thuyết phục với khối lượng lớn vượt
vùng cản, các cổ phiếu như CTG, VCB,… đang chạm cản lớn, EIB giảm sàn thủng
giá hỗ trợ 30.

• Điểm sáng trong phiên hôm nay là cổ phiếu bất động sản bắt đầu hồi phục như
VIC, VHM, DXG và có một số cổ phiếu midcap kết phiên tại mức giá trần như
CKG, HDC. Tuy nhiên NVL, PDR tiếp tục giảm sàn dư bán trên 20 triệu cổ phiếu.
Theo quan sát của chúng tôi, khối lượng cổ phiếu chất sàn của 2 mã này tăng
dần trong những phiên gần đây với khối lượng khớp lệnh thấp trong phiên chứng
tỏ áp lực vẫn chưa thể chấm dứt trong thời gian ngắn.

Dựa trên quan điểm trên, nhà đầu tư cần thận trọng quan sát trong các phiên giao
dịch tiếp theo. Trường hợp thị trường có các tín hiệu cải thiện như kịch bản 1 dưới
đây, nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân thăm dò với tỷ lệ không quá 20% tài sản
hoặc hạ tỷ trọng danh mục trong trường hợp tỷ trọng cổ phiếu đang ở mức cao. Nhà
đầu tư không nên giải ngân toàn bộ trước khi thị trường xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Kịch bản chúng tôi đưa ra cho thị trường các phiên tới như sau:

Thị trường sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ
trong phiên tiếp theo tiến gần tới vùng
cản 1.000. Đây là ngưỡng cản tâm lý và
nếu vượt được ngưỡng cản này thì triển
vọng thị trường sẽ quay lại được vùng
1.020.

CHIẾN LƯỢC NĂNG ĐỘNG

VNIndex gãy vùng 960, trong trường
hợp này, nhà đầu tư nên đứng ngoài
thị trường, chưa vội giải ngân và tuân
thủ quy tắc cắt lỗ.

Kịch bản 1 (70%) Kịch bản 2 (30%)
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CTG – Nỗ lực vượt cản bất thành. CTG tiếp
tục test lại vùng cản 24,5 lần 3 với khối lượng
cao hơn 10.2% so với lần test trước đó tuy
nhiên không thành công.
Nhà đầu tư không mở thêm vị thế mới trước
khi CTG vượt cản thành công. Trường hợp
đang nắm giữ cổ phiếu, nhà đầu tư cần quan
sát kỹ khối lượng phiên 10/10. Nếu thị trường
diễn biến theo kịch bản 1, CTG vượt cản với
khối lượng lớn có thể giữ, ngược lại, nhà đầu
tư có thể chủ động hạ vị thế một phần, phần
còn lại tiếp tục quan sát.

Danh mục nắm giữ

Danh mục quan sát

(*) Chúng tôi chưa mở mua với các mã có giá ở dưới vùng khuyến nghị do cổ phiếu chưa đáp ứng được các
điều kiện kỹ thuật để mởmua.

Cập nhật danh mục

09/11/2022 Ngày giao
dịch

Giá khuyến
nghị

Giá hiện 
tại 

Giá mục 
tiêu Cắt lỗ Lãi/Lỗ Mức tăng 

trưởng

Xem 
báo 
cáo

CTG 31/10/2022 23,4 24,5 27 21,65 4,5% 10,4% Click

LPB 31/10/2022 11,0 11,4 13,5 10,1 3,6% 18,4% Click

MBB 31/10/2022 17,6 17,0 21,1 16,1 -3,7% 24,5% Click

ABB 31/10/2022 8,5 8,0 10,2 7,5 -5,9% 27,5% Click

09/11/2022 Giá khuyến
nghị Giá hiện tại Giá mục tiêu Mức tăng 

trưởng Vị thế Xem báo cáo

SHB 12 11,0 14,8 34,5% Chờ mua Click

DGW 57 49,0 76 55,1% Chờ mua Click

PVS 21 23,2 28,5 22,8% Chờ mua Click

LPB – Lực bán tăng dần vào giữa phiên và có
dấu hiệu bị ép bán khi chạm vùng cản 12.
Điểm tích cực là cổ phiếu đóng cửa trên gap
dưới 11.

Nhà đầu tư nên giữ nguyên tỷ trọng đối với cổ
phiếu LPB và chỉ có thể mở vị thế mua mới khi
thị trường đi theo kịch bản 1 và cổ phiếu giữ
được giá trên vùng 12.

Thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân
thăm dò đón nhịp sóng hồi (kịch bản 1) với tỷ trọng nhỏ (dưới 20%).

https://www.abs.vn/uploads/files/co_hoi_dau_tu_nganh_ngan_hang_1.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/co_hoi_dau_tu_nganh_ngan_hang_1.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/co_hoi_dau_tu_nganh_ngan_hang_1.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/co_hoi_dau_tu_nganh_ngan_hang_1.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/co_hoi_dau_tu_nganh_ngan_hang_1.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/dgw_short_report_2022_10_17.pdf
https://www.abs.vn/uploads/files/pvs_short_report_2022_10_17.pdf


MBB – Cổ phiếu hiện giao dịch dưới vùng giá
khuyến nghị mua tuy nhiên nhà đầu tư nên vội
mở vị thế mới. Cổ phiếu đang trong vùng 16.5
-18 với khối lượng thấp.

Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cổ phiếu
vượt vùng kháng cự ngắn hạn 18. Trường hợp
cổ phiếu gãy giá 16.5, nhà đầu tư cần quan
sát kỹ và tuân thủ chặt chẽ quy tắc cắt lỗ.
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ABB – ABB hiện đang giao dịch dưới vùng
mua và mức thanh khoản thấp, chưa xác
nhận được xu hướng mới.

Nhà đầu tư có thể quan sát để có thể xác
định vị thế khi có tín hiệu rõ ràng.

SHB – Sau 2 lần thử thách ngưỡng 12 thất bại,
SHB quay trở lại giao dịch quanh vùng 11.
Chúng tôi vẫn giữ nguyên khuyến nghị đối với
mã SHB.

Nhà đầu tư chỉ mở vị thế mua khi thị trường
giao dịch theo kịch bản 1 và cổ phiếu vượt
được vùng cản 12 với khối lượng lớn hoặc test
trở lại và giữ được mức giá này sau khi vượt
cản.

DGW – Cổ phiếu gãy vùng hỗ trợ 52 và đang
dao động mạnh trong phiên với khối lượng
thấp. Đây là vùng rủi ro của cổ phiếu nên các
nhà đầu tư cần kiên nhẫn đứng ngoài quan
sát.
Nhà đầu tư chỉ mở vị thế khi thị trường hồi
phục theo kịch bản 1, cổ phiếu vượt vùng cản
55 với khối lượng lớn hoặc sau khi đã test lại
giá này với khối lượng thấp. Mức giá mua
không nên thấp hơn quá nhiều vùng giá 57
chúng tôi đã khuyến nghị để đảm bảo an toàn



PVS – Cổ phiếu có các phiên giao dịch tích cực
và chạm vùng mua trong các phiên gần đây.
Tuy nhiên với các yếu tố kỹ thuật và tình hình
thị trường chung không mấy khả quan thì
chúng tôi khuyến nghị vẫn sẽ cần phải theo
dõi thêm 1 thời gian nữa trước khi có thể đưa
ra quyết định mở mua với cổ phiếu này.

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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VCI – VCI đã chạm điểm cắt lỗ trong phiên
08/11. Do đó chúng tôi tiền hành cắt lỗ với cổ
phiếu này và chờ đợi khi cổ phiếu đủ điều kiện
mua phù hợp trong thời gian tới.

Nhà đầu tư nếu chưa kịp cắt lỗ trong phiên
này có thể đợi sang phiên sáng hôm sau khi
thị trường vẫn còn hưng phấn để chọn điểm ra
phù hợp.

http://www.abs.vn/

