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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Châu Âu: Sản lượng nhà máy tụt giảm, kinh tế bên “miệng vực” suy thoái vì thiếu khí đốt Nga

● Chính phủ Trung Quốc vừa phát thông báo sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính quy mô 200 tỷ nhân dân

tệ (28,7 tỷ USD) dành cho các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối

cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục có các dấu hiệu giảm tốc.

● Chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ sau phiên bán tháo mạnh nhất hai năm, nhóm dầu khí dẫn dắt

● Chứng khoán châu Á trái chiều, Nhật Bản tăng điểm dù thâm hụt thương mại cao kỷ lục

● Lượng phát hành trái phiếu tại Đông Á mới nổi cao kỷ lục

● Nợ công của Mỹ tiếp tục tăng và sẽ sớm lên đến 31.000 tỷ USD lần đầu tiên có thể ngay trong tháng

này.

● Lạm phát tháng 8 của Thụy Điển cao nhất trong 30 năm

● Giá cước vận tải biển xuyên Thái Bình Dương có thể giảm tới 72% trong tháng 9

● EU gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng

● Thế chỗ Tesla, Apple thành cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất phố Wall

TRONG NƯỚC

● Giá xăng nhập bất ngờ vọt lên 25.000 đồng/lít, tương đương gần 107 USD/thùng

● Xuất khẩu thép xây dựng trong tháng 8 chững lại sau ba tháng tăng liên tiếp

● Hàng hóa Việt Nam: Nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Italia 60 triệu dân nhờ EVFTA

● Xuất khẩu thủy sản tháng 8/2022 trở lại mức 1 tỷ USD

● Xuất khẩu tôm sang Australia tăng hơn 50%

● Báo cáo ngành hoá chất: Động lực tăng trưởng năm 2023 sẽ đến từ cắt giảm chi phí sản xuất

● Bắc Giang thu hút đầu tư phát triển khu vực dịch vụ logistics, kho bãi

● Đồng Nai: Cần thêm hàng ngàn ha đất phát triển khu công nghiệp

● Hoa Kỳ giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá cá tra, basa từ Việt Nam

● Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam sẽ là thị trường hàng không

phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

TIN DOANH NGHIỆP

1. DXG: Tín dụng địa ốc bị thắt chặt, Đất Xanh dời ngày 'lên kệ' 

Opal Cityview, DXH Parkview, Lux Star sang năm 2023

2. KDH: Hút tiền từ trái phiếu, Nhà Khang Điền “chèo lái” sau 

giai đoạn dòng tiền âm nghìn tỷ

3.ITA: Công ty kiểm toán mới thực hiện báo cáo bán niên của 

ITA đã đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh, trong đó đơn 

vị này cho rằng không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với 

khoản chi ủy thác đầu tư 223 tỷ đồng cho Chủ tịch Đặng Thị 

Hoàng Yến.

4.VHC: Doanh thu nội địa tháng 8 của Vĩnh Hoàn tăng đột biến 

179%

5. HPG: Xuất khẩu thép dự ứng lực Hòa Phát tăng 54%

6. NVL: Novaland sắp mở bán 3 dự án mới vào cuối năm nay

7. NVB: Chính thức tăng vốn lên 5.600 tỷ đồng

8. TPB: Kinh doanh hiệu quả minh bạch, Moody’s xếp hạng tín 

nhiệm Ba3 cho TPBank

9. MBB: Dự kiến giải ngân 12.000 tỉ đồng tín dụng cấp thêm 

trong vòng 1 tháng

10. Khải Hoàn Land (KHG) sắp phát hành hơn 6,3 triệu cổ 

phiếu ESOP với giá cao hơn giá thị trường

11. VGC: Cổ đông Viglacera sắp được nhận gần 450 tỷ đồng 

tiền cổ tức với tỉ lệ chia 10%, thấp hơn so với phương án dự 

kiến trước đó.



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



❏ Lực mua ở vùng giá cao tiếp tục suy yếu, thể hiện qua sự

sụt giảm trở lại của thanh khoản so với phiên trước đó.

VNIndex chốt phiên với mức tăng nhẹ nhưng số lượng cổ

phiếu giảm giá chiếm ưu thế hơn.

❏ Do đó trong phiên giao dịch tiếp theo, việc hồi phục với

thanh khoản yếu có thể khiến tâm lý thận trọng của nhà

đầu tư trên thị trường gia tăng, góp phần làm áp lực bán

quay trở lại chiếm ưu thế.

❏ VNIndex có thể sẽ giảm trở lại để kiểm định lực mua ở

vùng giá thấp tại hỗ trợ MA50 ngày ở 1233 điểm. Nếu lực

bán cũng không mạnh và được hấp thụ bởi lực mua, thị

trường có thể hồi phục lại và sẽ đi ngang với sự phân hoá

cao cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp.

❏ Tuy nhiên ở kịch bản kém tích cực hơn, nếu lực bán xuất

hiện kèm với sự gia tăng của KLGD, khiến VNIndex vi

phạm hoàn toàn hỗ trợ MA50 ngày, khả năng thị trường sẽ

kết thúc chuỗi hồi phục.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




