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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tại Mỹ cho thấy lạm phát cao hơn so với kỳ vọng. 

CPI nhích 0.1% so với tháng trước, ngay cả khi giá xăng giảm. Lạm phát cốt lõi tăng 0.6% so 

với tháng trước. Điều này khiến cho chỉ số Dow Jones rớt 1,276.37 điểm (tương đương 

3.94%) xuống 31,104.97 điểm

● Giá dầu giảm sau báo báo cáo lạm phát của Mỹ. hợp đồng dầu Brent lùi 0.88% xuống 93.17 

USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 0.5% còn 87.31 USD/thùng

● Châu  Âu chạy đua bảo vệ nền kinh tế khi mùa đông đang tới

● Trung Quốc triển khai gói chính sách hiệu quả để ổn định nền kinh tế

● Tencent và ByteDance là hai nhà phát hành ứng dụng di động có doanh thu cao nhất thế giới 

nửa đầu năm 2022

● Đức vẫn duy trì tình trạng nhập siêu từ Nga

● Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu dự kiến thắt chặt hơn nữa khi lệnh cấm vận của Liên Minh 

Châu Âu với dầu của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12

TRONG NƯỚC

● Rà soát nhà xuất khẩu mới vụ việc áp dụng chống bán phá giá thép hợp kim

● Bộ Tài chính cho rằng, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản ổn định, doanh số bán ô tô đã tăng 

trở lại, do đó đề xuất tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 

chưa phù hợp.

● Thuế nhập khẩu gạo xát vào EU là 65 euro/tấn. Xuất khẩu gạo tự tin 'về đích' 3,3 tỷ USD

● Casa của hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm nay có thêm gần 

135000 tỷ đồng sau 6 tháng.

TIN DOANH NGHIỆP

1. VCG: Liên danh Kyeryong - Vinaconex trúng thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại Hưng Yên

2. ITA: Cổ phiếu ITA bất ngờ được 'giải cứu' sau cú trượt dài 10 phiên

3. DXG: Vĩnh Phúc công bố hợp đồng dự án khu đô thị mới 1.890 tỷ đồng. Công ty 

con DXG trúng giá khu đất gần 1.4 ha tại Bình Định. Doanh thu nửa cuối năm ước đạt 

2.400 tỷ nhờ bàn giao dự án Opal Skyline

4,. POW: PV Power thu về hơn 18.500 tỷ đồng sau 8 tháng, sản lượng điện tháng 9 

dự kiến giảm do đại tu nhà máy_

5. VIC: VinFast bán 1.220 ô tô trong tháng 8, chỉ có 5 chiếc xe điện được bàn giao do 

thiếu nguồn cung linh kiện

6. VRE: SSI Research: Tỷ lệ lấp đầy TTTM của Vincom Retail có thể đạt 85,5% vào 

quý IV

7. Xây dựng Hòa Bình làm tổng thầu dự án 30 triệu Euro ở Hungary

8. TDH: Ngày 12/09 vừa qua, Thuduc HouseHouse cho biết đã nhận được các quyết 

định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 

quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng với số 

tiền bị cưỡng chế là hơn 74,44 tỷ đồng.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 09/09/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 23.750 38.000 60% 20.000-21.000 

TDM 39.600 55.000 39% < 35.000

CTD 68.100 80.000 17% < 55.000

PVT 21.950 25.000 14% < 20.000

DPR 72.100 100.900 40% < 75.000

SIP 123.500 216.400 75% < 110.000

NTC 176.500 283.100 60% < 170.000

HDG 52.500 53.000 1% < 50.000

CTI 14.300 25.000 75% < 15.000

QNS 47.400 60.000 27% < 47.000

QTP 16.400 23.000 40% < 17.000

BMP 61.900 91.000 47% < 60.000

NT2 29.150 28.000 -4% < 22.000

DHA 38.350 60.000 56% < 45.000

HPG 23.800 45.000 89% 20.000 - 22.000

MWG 72.000 94.200 31% < 62.000

PNJ 111.800 154.000 38% < 110.000

VHM 59.900 95.000 59% < 65.000



❏ Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, VNIndex

đóng cửa giảm nhẹ và hình thành mẫu hình nến Hammer cho thấy

tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm công bố CPI Mỹ.

❏ Các chỉ số vẫn đóng cửa phía dưới các đường MA ngắn hạn

(MA10, MA20) và vẫn duy trì đóng cửa trên đường MA50 ngày.

❏ Do đó, thị trường có thể tiếp tục diễn biến thăm dò đến khi thanh

khoản của hai sàn gia tăng cùng với việc xu hướng thị trường

được hình thành rõ ràng hơn.

❏ Với những diễn biến hiện tại, xác suất giảm của VNIndex vẫn

đang cao hơn xác suất tăng điểm. VNIndex có thể sẽ giảm từ

kháng cự 1250 điểm để kiểm định hỗ trợ MA50 tại 1228 điểm.

Nếu phá vỡ hỗ trợ này với thanh khoản đủ lớn, thị trường sẽ quay

trở lại xu hướng giảm. Ngược lại, nếu lực mua đủ mạnh giúp

VNIndex vượt được lên trên kháng cự MA10 tại 1260 điểm, chỉ số

có thể kiểm định vùng 1300 điểm một lần nữa.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




