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MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 120 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH (bán 

ròng 86 tỷ)



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 18/08/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 25.200 38.000 51% 20.000-21.000 

TDM 39.900 55.000 38% < 35.000

CTD 66.800 80.000 20% < 55.000

PVT 20.700 25.000 21% < 20.000

DPR 73.300 100.900 38% < 75.000

SIP 137.000 216.400 58% < 110.000

NTC 185.000 283.100 53% < 170.000

HDG 53.500 53.000 -1% < 50.000

CTI 15.600 25.000 60% < 15.000

QNS 46.000 60.000 30% < 47.000

QTP 15.300 23.000 50% < 17.000

BMP 65.400 91.000 39% < 60.000

NT2 25.700 28.000 9% < 22.000

DHA 39.250 60.000 53% < 45.000

HPG 24.150 45.000 86% 20.000 - 22.000

MWG 64.500 94.200 46% < 62.000

PNJ 114.400 154.000 35% < 110.000

VHM 51.100 95.000 86% < 65.000



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Kim ngạch xuất khẩu dầu của Nga có thể tăng gần 40% trong năm nay

● Giá quặng sắt giảm khi nhiều nhà máy thép tại Trung Quốc ngưng hoạt động vì

thiếu điện

● Chủ tàu chở dầu "hốt bạc" nhờ xuất khẩu từ Mỹ, Trung Đông tăng vọt

● Giá khí đốt Mỹ đang dao động ở mức chưa từng thấy trong gần 15 năm qua

● Nguồn vốn ồ ạt đổ vào các quỹ đầu tư hạ tầng trên toàn cầu

● Lần đầu sau 14 năm: Ngành mì ăn liền Thái Lan xin chính phủ cho tăng giá

TRONG NƯỚC

● Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Kết quả cho vay hạn chế, sớm lập đoàn công tác để gỡ khó 

khăn

● Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm đạt trên 4,2 triệu tấn, tăng hơn 20% so với 

cùng kỳ

● Cạn room tín dụng, nhiều doanh nghiệp trong vòng xoáy khát vốn

● 85% doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh doanh

● Sản lượng hàng hóa vận tải biển giảm nhẹ

● Một thương hiệu sữa Việt “công phá” nhiều bảng xếp hạng toàn cầu với giá trị 2.8 

tỷ USD

● Vốn FDI tăng tốc đổ vào Việt Nam: Đón sóng đầu tư mới

● Sớm thống nhất phương án đầu tư hai tuyến đường sắt hơn 90.000 tỷ đồng, đón

cơ hội từ "siêu" sân bay Long Thành

● Xăng có thể về 22.000 đồng/lít

TIN DOANH NGHIỆP

DGW: Digiworld tăng vốn cho công ty con gấp gần 3 lần lên hơn 407 tỷ đồng

TNG: Dệt may TNG báo lãi tháng 7 tăng 39%

GAS: Bị HOSE réo tên do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông

tin.

PVS: Tham gia liên danh tổng thầu EPC dự án điện gió Hải Long ở eo biển

Đài Loan

PJT: Chi phí nhiên liệu tăng cao, vận tải Petrolimex báo lãi giảm sâu

FLC: Đứng trước nguy cơ bị đình chỉ giao dịch, FLC "cầu cứu" Bộ Tài chính

và UBCKNN

DBC: Bà Nguyễn Thu Hiền, con ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu DBC từ 

ngày 22/8 đến 20/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến 

giao dịch thành công, bà Hiền sẽ giảm sở hữu tại DBC xuống còn hơn 2,77 

triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,15%.

DIG: thông báo, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sẽ được tổ chức vào

13h00’ ngày 14/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế và Khách

sạn Pullman Vũng Tàu, số 15 Thi Sách, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu.



❏ VNIndex và VN30 đóng cửa giảm điểm nhẹ. Trong khi

VNIndex tiếp tục duy trì đóng cửa dưới đường MA100 ngày

thì VN30 cũng chưa thể vượt qua kháng cự gần nhất tại

1300. Bên cạnh đó nhóm vốn hoá vừa và nhỏ tiếp tục duy trì

đà giảm về cả thanh khoản và điểm số.

❏ Do đó áp lực bán dự kiến sẽ thách thức đà tăng của VNIndex

trong phiên tiếp theo. Nếu lực mua suy yếu và bị lực bán áp

đảo, khả năng VNIndex có thể sẽ kiểm định hỗ trợ MA5,

MA10 hiện đang nằm tại 1265-1272 điểm. Nếu tiếp tục vi

phạm các hỗ trợ này, VNIndex sẽ giảm xuống hỗ trợ quan

trọng hơn quanh 1240 điểm tạo bởi đường MA20 ngày để

tìm sự cân bằng với lực mua giá thấp.

❏ Ở kịch bản khả quan nhưng có xác suất thấp hơn, nếu

VNIndex có thể đóng cửa tuần trên mốc 1280 điểm, chỉ số sẽ

có cơ hội duy trì đà hồi phục lên quanh mốc 1310 điểm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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