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trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Chỉ số Dow Jones duy trì đà tăng

• Phố Wall có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, chỉ
số Dow Jones và S&P500 duy trì đà tăng, trong khi đó
nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục điều chỉnh do ảnh
hưởng từ lợi suất trái phiếu duy trì đà hồi phục. Các nhà
đầu tư vẫn đang theo dõi các phát biểu của các thành
viên Fed.

• Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.6% với khối lượng
giao dịch vẫn thấp dưới mức trung bình 20 phiên. Đồng
thời, đồ thị giá vượt lên trên vùng 33,355 – 33,628 điểm,
nhưng đồ thị giá vẫn chưa vượt hoàn toàn, đặc biệt đồ
thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho
nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh
vùng kháng cự này trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu
hướng ngắn hạn của ba chỉ số chính vẫn duy trì ở mức
TĂNG.

• Theo đồ thị tuần, chỉ số Dow Jones chốt tuần -0.01% và
đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo
chiều hướng tích cực trong trung hạn cho thấy đồ thị giá
có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần giao dịch tới.
Đồng thời, xu hướng trung hạn của chỉ số Dow Jones
vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN



Dòng tiền các quỹ ETF tại thị trường Mỹ
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Dòng tiền đầu tư trên thế giới

Nguồn: Bloomberg

Quốc gia WTD MTD QTD YTD

Indonesia (182.3)      (252.3)        477.7         5,313.6           

Thái Lan (208.1)      442.5         669.1         5,186.6           

Malaysia (59.2)        (25.1)          (152.9)        1,441.0           

Nhật Bản 4,010.5    6,329.4      18,542.4    188.8              

Việt Nam 196.8       317.8         237.0         184.5              

Sri Lanka 0.9           (1.0)             5.8              42.3                 

Philippines 18.5         68.2            56.6            (1,167.8)          

Hàn Quốc (370.3)      1,753.9      3,883.1      (9,633.6)          

Ấn Độ 357.8       2,675.7      3,701.4      (18,851.8)        

Đài Loan 2,824.3    4,961.8      1,930.7      (42,636.6)        

Trung Quốc NA NA NA (187,530.0)     
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Dòng vốn ròng vào cổ phiếu của các nước trên thế giới 
(YTD, Tỷ USD)



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 18/11 500 141 0.30%

DB FTSE 17/11 94 56 -1.82%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 18/11 100 61 1.38%

Kim Kindex VN30 17/11 - - -1.75%

Premia MSCI 17/11 - - 0.32%

Fubon FTSE 18/11 - - 4.10%

E1VFVN30 16/11 200 3 0.97%

FUEVFVND  16/11 6,900 137 2.42%

FUESSVFL 17/11 (1,400) (17) 0.09%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
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Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 18/11/2022 Tuần 14-18/11 Tháng 11/2022 Quý 4/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 27                    5,268               9,069               7,758               4,145               8,017               

Tự doanh (210)                 (218)                 (228)                 (4,645)              (3,306)              (1,930)              

Cá nhân (428)                 (7,331)              (12,391)            (3,504)              (946)                 5,251               



Nguồn: YSradar

Khối ngoại mua ròng 27 tỷ, cổ phiếu HPG được mua ròng
mạnh



Tự doanh bán ròng 210 tỷ

Top mua ròng Top bán ròng

Mã
Giá trị mua

(tỷ đồng)

FPT 18.92               

FUEMAV30 17.38               

MWG 15.01               

PNJ 14.64               

ACB 13.50               

Mã
Giá bị bán

(tỷ đồng)

FUEVFVND 85.42               

HPG 79.44               

SSI 44.55               

FUEKIVFS 41.94               

VND 41.38               
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn
• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 20 phiên của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch

đầu tuần. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá của chỉ số VN-Index

có thể sẽ còn tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới và rủi ro ngắn hạn

có dấu hiệu giảm nhẹ. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh và thoát khỏi vùng bi quan quá mức cho thấy cơ hội

ngắn hạn đang gia tăng.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM, nhưng xu hướng ngắn hạn của chỉ số HNX-Index

được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị

trường cho đến khi xu hướng tăng được xác nhận hoặc xu hướng ngắn hạn của thị trường chung tích cực hơn. Ngoài ra,

các nhà đầu tư cũng có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp dưới 5% với các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng

với các nhóm cổ phiếu chú ý Nước và khí đốt, Công nghiệp nặng, Điện, Bia và đồ uống, Sản xuất thực phẩm, Ngân hàng

và Công nghệ.

• Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 969.33 (+1.6% so với tuần trước) với khối lượng giao dịch tăng mạnh

trên mức trung bình 20 tuần. Đồng thời, các chỉ báo động lượng đang hồi phục từ vùng quá bán cho thấy thị trường đang

bước vào giai đoạn hồi phục kỹ thuật, nhưng rủi ro trung hạn vẫn ở mức cao. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường

chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và ưu

tiên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp ở mức 20% danh mục.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức GIẢM

• Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ 0.3% với khối lượng
giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Đồng
thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy
ngắn hạn, nhưng tín hiệu này chưa rõ ràng. Ngoài ra,
các chỉ báo xung lượng hồi phục từ vùng quá bán cho
thấy đồ thị giá đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật
ngắn hạn.

• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức
GIẢM. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tiến hành cơ cấu
danh mục YS30 trong kỳ thứ 4 của năm 2022.

• Xem chi tiết báo cáo cơ cấu danh mục tại đây:
https://yuanta.com.vn/phan-tich/danh-muc-co-phieu-
ys30_v1-3-ky-co-cau-q4-22_20-11-2022

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN

https://yuanta.com.vn/phan-tich/danh-muc-co-phieu-ys30_v1-3-ky-co-cau-q4-22_20-11-2022
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Danh mục khuyến nghị ngắn hạn
CP Giá

Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

CTG 24.70 TĂNG GIẢM 28/10/2022 T+16 23.95 22.67 3.13% NẮM GIỮ

BID 35.95 TĂNG GIẢM 01/11/2022 T+14 34.55 32.89 4.05% NẮM GIỮ
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