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HOSE 

Tổng số cổ phiếu 572 

Số mã tăng giá 104 

Số mã giảm giá 335 

Số mã tham chiếu 63 

Số mã không giao 

dịch 
70 

 

HNX 

Tổng số cổ phiếu 348 

Số mã tăng giá 49 

Số mã giảm giá 48 

Số mã tham chiếu 118 

Số mã không giao 

dịch 
133 

 

UPCOM 

Tổng số cổ phiếu 860 

Số mã tăng giá 107 

Số mã giảm giá 53 

Số mã tham chiếu 152 

Số mã không giao 

dịch 
548 

 

   

Kết thúc phiên giao dịch thứ tư ngày 23/11/2022, VNINDEX giảm 6.12 điểm (-0.64%) chạm 

mức 946. Trên sàn HOSE có 104 mã tăng, 335 mã giảm, và 63 mã tham chiếu. Thanh khoản 

của thị trường giảm 47.14% so với phiên hôm trước, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 7,858.76 tỷ 

đồng. 

 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm BID (+1.209%), CTG (+0.605%). 

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm HPG (-1.463%), VIC (-1.248%). 

BẢN TIN NGÀY 23/11/2022 

15 PHIÊN SÀN LIÊN TIẾP, NVL XUỐNG ĐÁY LỊCH SỬ 
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Khối ngoại mua ròng khoảng 1,109.153 tỷ, trong đó mua mạnh nhất là STB với giá trị mua 

ròng lên đến 80.95 tỷ. Chiều ngược khối ngoại bán ròng khoảng 1,052.046 tỷ, trong đó NVL 

bị bán ròng nhiều nhất với giá trị bán ròng 180.13 tỷ. 

 

Về nhóm ngành thì 4/10 nhóm tăng điểm. Trong đó nhóm ngành tăng mạnh nhất phải kể đến 

nhóm hàng tiêu dùng (+0.92%), tiếp sau đó là các nhóm dịch vụ tiện ích (+0.40%), hàng tiêu 

dùng thiết yếu (+0.20%)… Nhóm ngành nguyên vật liệu giảm mạnh nhất (-4.66%). 
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Chỉ số ngành 

Ngành Điểm Thay đổi 

Hàng tiêu 

dùng 
1,371.28 0.92% 

Dịch vụ 

tiện ích 
803.79 0.40% 

Hàng tiêu 

dùng thiết 

yếu 

735.03 0.20% 

Chăm sóc 

sức khỏe 
1,389.43 0.14% 

Công nghệ 

thông tin 
2,213.32 -0.06% 

Năng lượng 394.42 -0.07% 

Tài chính 974.94 -0.46% 

Công 

nghiệp 
532.46 -1.05% 

Bất động 

sản 
922.81 -2.44% 

Nguyên vật 

liệu 
1,080.12 -4.66% 

 

 

 

CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

• Với 15 phiên sàn liên tiếp, NVL sẽ lần thứ 3 phải giải trình thông tin liên quan đến 

công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu trong chưa đầy một tháng. 

• MBS thông báo bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu NVL của NovaGroup. MBS cũng đã 

thực hiện cắt margin của hai cổ phiếu NVL và PDR, Mirae Asset cũng cắt margin với 

mã NVL. 

• CTCP Licogi 14 (mã L14) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải 

trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16-22/11. Theo đó, Licogi 14 

cho biết, công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định bình thường, không có 

biến động gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc cổ phiếu L14 tăng trần 5 phiên liên tiếp 

nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. 

• CTCK Mirae Asset (MAS) vừa thông báo về việc sẽ bán giải chấp cổ phiếu PDR thuộc 

sở hữu của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát 

Đạt. Số lượng cổ phiếu PDR dự kiến bán là 9,8 triệu đơn vị. Thời gian thực hiện từ 

ngày 23/11/2022 đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo quy định của MAS.  
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• Chứng Khoán Maybank (MSVN) thông báo việc bán giải chấp hơn 2,7 triệu cổ phiếu 

PDR thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất 

động sản Phát Đạt. Thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2022 đến khi đảm bảo tỷ lệ ký 

quỹ theo quy định. 

• Techcombank chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán TCBS: TCBS dự 

kiến sẽ chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư duy nhất là Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB). Giá phát hành 

dự kiến là 95.600 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 

10.038 tỷ đồng. 

 

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG NGÀY 23/11 – 25/11 

STT Mã 

CK 

Sàn Ngày 

GDKHQ▼ 

Ngày 

ĐKCC 

Ngày thực 

hiện 

Nội dung 

sự kiện 

Loại Sự kiện 

1 SHB HOSE 23/11/2022 24/11/2022  

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng cổ 

phiếu, tỷ lệ 

100:15 

Trả cổ tức 

bằng cổ phiếu 

2 CMW UPCoM 24/11/2022 25/11/2022 19/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng tiền, 

440 

đồng/CP 

Trả cổ tức 

bằng tiền mặt 

3 SJG UPCoM 24/11/2022 25/11/2022 26/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng tiền, 

280 

đồng/CP 

Trả cổ tức 

bằng tiền mặt 

4 HD8 UPCoM 24/11/2022 25/11/2022 05/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng tiền, 

600 

Trả cổ tức 

bằng tiền mặt 

https://finance.vietstock.vn/SHB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/CMW-ctcp-cap-nuoc-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/SJG-tong-cong-ty-song-da-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/HD8-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-hud8.htm
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STT Mã 

CK 

Sàn Ngày 

GDKHQ▼ 

Ngày 

ĐKCC 

Ngày thực 

hiện 

Nội dung 

sự kiện 

Loại Sự kiện 

đồng/CP 

5 ASP HOSE 24/11/2022 25/11/2022 23/12/2022 

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng tiền, 

500 

đồng/CP 

Trả cổ tức 

bằng tiền mặt 

6 HPT UPCoM 24/11/2022 25/11/2022  

Trả cổ tức 

năm 2021 

bằng cổ 

phiếu, tỷ lệ 

100:10 

Trả cổ tức 

bằng cổ phiếu 

7 SZB HNX 24/11/2022 25/11/2022 23/12/2022 

Trả cổ tức 

đợt 1/2022 

bằng tiền, 

1,200 

đồng/CP 

Trả cổ tức 

bằng tiền mặt 

 

https://finance.vietstock.vn/ASP-ctcp-tap-doan-dau-khi-an-pha.htm
https://finance.vietstock.vn/HPT-ctcp-dich-vu-cong-nghe-tin-hoc-hpt.htm
https://finance.vietstock.vn/SZB-ctcp-sonadezi-long-binh.htm

