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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Vàng rớt mốc 1,700 USD/oz do đồng USD mạnh và kỳ vọng nâng lãi suất

● Bangladesh sắp chốt thỏa thuận nhập khẩu 330,000 tấn gạo từ Việt Nam và Ấn Độ,

● với mục tiêu lấp đầy kho dự trữ và hạ nhiệt giá cao nội địa, dựa trên nguồn tin thân

cận từ Reuters.

● Dầu giảm mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế, Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp 

đồng dầu Brent giảm còn 93.441 USD/thùng, dầu WTI còn 87.26 USD/thùng.

● Giá khí đốt ở châu Âu bất ngờ giảm mạnh.Theo Guardian, giá khí đốt bán buôn giao

ngay hôm thứ sáu (2/9) tại thị trường Anh đã giảm tới 21% so với mức vào hôm thứ tư

(31/8).

● Giá điện tăng phi mã, 60% nhà máy Anh có nguy cơ cao phải đóng cửa

TRONG NƯỚC

● Xuất khẩu thủy sản đạt 917 triệu USD trong tháng 8, giảm hơn 3% so với tháng trước

và đánh dấu 2 tháng liên tiếp kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở dưới 1 tỷ đô.

● Bangladesh nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ để bổ sung dự trữ

● Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 8/2022 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích

cực, đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 7 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm

trước. 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng

17,3% so với cùng kỳ năm trước.

● Bất động sản liền thổ ở TP.HCM - giá vẫn không ngừng tăng.

TIN DOANH NGHIỆP

● Chuyên gia MBKE: VPBank có thể bán 15% cổ phần cho đối tác

chiến lược với giá 50.000-55.000 đồng/cp.

● Tiền phạt chậm nộp thuế còn lại hơn 74 tỷ đồng sẽ được TDH nộp

toàn bộ trong quý III/2022 để khôi phục hoạt động kinh doanh.

● NHNN chấp thuận MSB tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng. Cụ thể,

ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

năm 2021, với tỷ lệ chia là 30%

● SSI Research cho rằng HAH vẫn có thể duy trì mức lợi nhuận cao

đến năm 2024 do công suất tăng lên. SSI Research ước tính LNST

của cổ đông công ty mẹ có thể đạt 907 tỷ đồng (tăng 103%) vào năm

2022, 1.051 tỷ đồng (tăng 15,9%) vào năm 2023 và 1.072 tỷ đồng

(tăng 2%) vào năm 2024

● VNS được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ 5/9 và sẽ được cấp margin

trở lại.

● Chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Dung Quất kéo dài 50

ngày.

● Giá urê nội địa từng giảm đến 26% từ đỉnh vào cuối tháng 7 nhưng

đến cuối tháng 8 còn giảm 20% từ đỉnh và giảm 15% so với đầu năm

xuống còn 14.650 đồng/kg.

● Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã ra quyết định phong tỏa siêu đô

thị Thành Đô để ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới nhất.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 31/08/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 24.800 38.000 53% 20.000-21.000 

TDM 39.600 55.000 39% < 35.000

CTD 72.300 80.000 11% < 55.000

PVT 21.800 25.000 15% < 20.000

DPR 75.800 100.900 33% < 75.000

SIP 135.000 216.400 60% < 110.000

NTC 184.000 283.100 54% < 170.000

HDG 54.500 53.000 -3% < 50.000

CTI 14.600 25.000 71% < 15.000

QNS 48.000 60.000 25% < 47.000

QTP 16.800 23.000 37% < 17.000

BMP 65.000 91.000 40% < 60.000

NT2 27.350 28.000 2% < 22.000

DHA 38.500 60.000 56% < 45.000

HPG 23.000 45.000 96% 20.000 - 22.000

MWG 74.000 94.200 27% < 62.000

PNJ 114.800 154.000 34% < 110.000

VHM 61.000 95.000 56% < 65.000



❏ VNIndex tiếp tục là một phiên kiểm định lại ngưỡng MA10 thành

công với thanh khoản có phần yếu đi. Mặc dù trong phiên đã có

thời điểm chỉ số phục hồi tốt nhưng áp lực bán quanh vùng này

vẫn được xem là lớn, điều này được thể hiện qua bóng trên của

cây nến.

❏ Hiện tại, xu hướng tăng của Vnindex có phần yếu đi thông qua

MA10 và MA20 cũng như chỉ báo MACD đang ở mức tương đối

tiêu cực. Ba dải của chỉ báo BB cũng có sự co lại sau một giai

đoạn phục hồi của chỉ số.

❏ Chính vì vậy, kịch bản đẹp cho Vnindex sắp tới sẽ là sideway để

lực cầu hấp thụ dần lực cung tại vùng này. Trong trường hợp đó,

chỉ báo BB sẽ mở ra theo hướng tích cực và chỉ số sẽ sớm trở lại

chinh phục ngưỡng 1300 ~ 1310.

❏ Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong giai đoạn tới và

chỉ số mất mốc hỗ trợ 1268 tại MA20 thì có thể Vnindex sẽ có

một nhịp điều chỉnh mạnh về các vùng nền giá thấp hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




