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HOSE 

Tổng số cổ phiếu 572 

Số mã tăng giá 268 

Số mã giảm giá 176 

Số mã tham chiếu 70 

Số mã không giao 

dịch 
58 

 

HNX 

Tổng số cổ phiếu 348 

Số mã tăng giá 116 

Số mã giảm giá 48 

Số mã tham chiếu 65 

Số mã không giao 

dịch 
119 

 

UPCOM 

Tổng số cổ phiếu 860 

Số mã tăng giá 242 

Số mã giảm giá 72 

Số mã tham chiếu 109 

Số mã không giao 

dịch 
437 

 

   

Kết thúc phiên giao dịch thứ sáu ngày 18/11/2022, VNINDEX tăng 0.07 điểm (+0.01%) chạm 

mức 969.33. Trên sàn HOSE có 268 mã tăng, 176 mã giảm, và 4870 mã tham chiếu. Thanh 

khoản của thị trường tăng 20.02% so với phiên hôm trước, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 

13,702.92 tỷ đồng. 

 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm HPG (+1.242%), VIC (+0.958%). 

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm GAS (-2.597%), NVL (-

1.054%). 

BẢN TIN NGÀY 18/11/2022 

HPG TRÊN ĐÀ HỒI PHỤC, KHỚP LỆNH GẦN 100 TRIỆU CỔ PHIẾU 
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Khối ngoại mua ròng khoảng 2,183.873 tỷ, trong đó mua mạnh nhất là HPG với giá trị mua 

ròng lên đến 204.08 tỷ. Chiều ngược khối ngoại bán ròng khoảng 2,218.852 tỷ, trong đó DGC 

bị bán ròng nhiều nhất với giá trị bán ròng 124.35 tỷ. 

 

Về nhóm ngành thì 5/10 nhóm tăng điểm. Trong đó nhóm ngành tăng mạnh nhất phải kể đến 

nhóm nguyên vật liệu (+4.28%), tiếp sau đó là các nhóm công nghiệp (+1.43%), công nghệ 

thông tin (+0.95%)…  
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Chỉ số ngành 

Ngành Điểm Thay đổi 

Nguyên 

vật liệu 
1,142.10 4.28% 

Công 

nghiệp 
532.03 1.43% 

Công 

nghệ 

thông tin 

2,256.82 0.95% 

Hàng tiêu 

dùng 
1,385.22 0.57% 

Tài chính 989.8 0.24% 

Chăm sóc 

sức khỏe 
1,378.93 -0.02% 

Bất động 

sản 
997.32 -0.03% 

Dịch vụ 

tiện ích 
801.69 -0.73% 

Hàng tiêu 

dùng thiết 

yếu 

734.88 -0.91% 

Năng 

lượng 
369.44 -2.30% 

  

 

CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

• LDG: Cổ phiếu tăng trần 3 phiên liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 

2017 sau khi Chủ tịch bị bán giải chấp, LDG bất ngờ chốt ngày chia cổ tức bằng cổ 

phiếu. 

• IDS Equity Holdings tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại One Capital Hospitality (OCH) 

lên 12,99%. 

• Mekong Capital thông báo Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã hoàn tất 

thoái 100% vốn đầu tư của quỹ tại Pizza 4P's. 

• HPG khớp lệnh kỷ lục 100 triệu cổ phiếu trong phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp, Chủ 

tịch Trần Đình Long lấy lại vị thế tỷ phú USD. 

• Sau ROS, FLC và HAI, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết 

định gần 97 triệu cổ phiếu Chứng khoán BOS (ART) sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 

21/11: Lý do bởi Chứng khoán BOS đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin 
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sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thể là chậm nộp BCTC quý 

3/2022. 

• VinFast cho biết nhận được đơn đặt hàng 2.500 chiếc VF 8 và VF 9 từ Autonomy - 

công ty cho thuê ôtô lớn nhất của Mỹ. Công bố được đưa ra trong khuôn khổ triển lãm 

Los Angeles Auto Show 2022 (LAAS 2022) hôm 18/11. 

• Trước động thái tăng lãi suất của NHNN, các công ty chứng khoán (CTCK) cũng đã 

điều chỉnh lãi suất giao dịch ký quỹ (margin). Khảo sát 20 CTCK có quy mô vốn điều 

lệ lớn nhất trên thị trường cho thấy 13/20 công ty đã gia tăng lãi suất margin. Mặt bằng 

lãi suất margin hiện ở khoảng 13-15%, cao hơn so với mức 12-14% trong những năm 

trước. 

 

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG NGÀY 18/11 – 20/11 

STT Mã 

CK 

Sàn Ngày 

GDKHQ▼ 

Ngày ĐKCC Ngày thực 

hiện 

Nội dung sự 

kiện 

Loại Sự kiện 

1 DPR HOSE 18/11/2022 21/11/2022 30/11/2022 

Trả cổ tức đợt 

2/2021 bằng 

tiền, 2,000 

đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

2 KIP UPCoM 18/11/2022 21/11/2022 06/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng tiền, 700 

đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

3 TCO HOSE 18/11/2022 21/11/2022 28/11/2022 

Trả cổ tức đợt 

2/2021 bằng 

tiền, 400 

đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

4 GMX HNX 18/11/2022 21/11/2022 09/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2022 

bằng tiền, 

1,000 

đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

 

https://finance.vietstock.vn/DPR-ctcp-cao-su-dong-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/KIP-ctcp-k-i-p-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TCO-ctcp-van-tai-da-phuong-thuc-duyen-hai.htm
https://finance.vietstock.vn/GMX-ctcp-gach-ngoi-gom-xay-dung-my-xuan.htm



