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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Bloomberg: Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 4% vào cuối năm 2022 và giữ lãi suất cao

ở thời gian dài hơn

● Thị trường xáo trộn, các nhà đầu tư tăng cường nắm giữ tiền mặt bất chấp lạm phát

gia tăng

● WB cảnh báo nguy cơ suy thoái gia tăng trên toàn cầu trong bối cảnh lãi suất

cao hơn. Lạm phát trên toàn thế giới đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập

kỷ do hạn chế về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu cao khi các quốc gia hồi phục trở

lại sau đại dịch

TRONG NƯỚC

● Giá xăng dầu có thể giảm 500 - 2.000 đồng/lít

● Sửa Luật Dầu khí gỡ khó nhiều dự án thu thêm hàng tỉ USD. Luật Dầu khí sửa đổi cho

phép dự án sớm đưa vào khai thác, tăng thêm trữ lượng, mang lại doanh thu cao hơn

● Giá USD ngân hàng liên tiếp đi lên và ở mức cao nhất lịch sử, gần chạm 23.800 đồng

mỗi USD

● Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến 2045 ưu tiên dùng năng lượng gió, mặt

trời cho phát điện

● Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 153/2020/NĐ-CP: Sửa quy định về

chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Nâng giá trị tối thiểu, thêm quy

định nhà đầu tư chuyên nghiệp

TIN DOANH NGHIỆP

● BWE: Doanh thu 8 tháng tăng 15%, đạt 65% kế 

hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận

● HDB: HDBank sắp phát hành hơn 500 triệu cổ 

phiếu trả cổ tức 2021, tỷ lệ 25%

● NVL: Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Tổng giám 

đốc Novaland, đăng ký bán 130.000 cổ phiếu 

NVL bằng phương thức khớp lệnh qua sàn để 

giảm sở hữu từ 151.631 đơn vị xuống còn 

21.631 đơn vị. Thời gian thực hiện dự kiến từ 

20/9 đến 19/10

● HAG: HAGL đặt mục tiêu mở 1.000 cửa hàng 

bán thịt heo ăn chuối vào cuối năm sau

● MWG: Tết âm lịch năm 2023 sẽ đến sớm cùng 

với World Cup diễn ra từ cuối tháng 11 đến giữa 

tháng 12, doanh thu quý 4/2022 MWG theo đó 

được dự báo có thể tăng đột biến

● LHG: Cổ phiếu Long Hậu (LHG) vào diện cảnh 

báo từ 22/9. Nguyên nhân là do tổ chức niêm 

yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán 

niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy 

định



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 16/09/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 22.450 38.000 69% 20.000-21.000 

TDM 38.850 55.000 42% < 35.000

CTD 70.300 80.000 14% < 55.000

PVT 22.000 25.000 14% < 20.000

DPR 71.000 100.900 42% < 75.000

SIP 123.700 216.400 75% < 110.000

NTC 169.900 283.100 67% < 170.000

HDG 49.100 53.000 8% < 50.000

CTI 14.550 25.000 72% < 15.000

QNS 46.200 60.000 30% < 47.000

QTP 16.300 23.000 41% < 17.000

BMP 62.300 91.000 46% < 60.000

NT2 31.000 28.000 -10% < 22.000

DHA 39.500 60.000 52% < 45.000

HPG 23.000 45.000 96% 20.000 - 22.000

MWG 72.000 94.200 31% < 62.000

PNJ 113.200 154.000 36% < 110.000

VHM 59.600 95.000 59% < 65.000



❏ Lực bán gia tăng cùng với KLGD tăng mạnh ở tất cả các

sàn đã khiến các chỉ số như VN30, VNMidcap và

VNSmallcap đóng cửa dưới hỗ trợ MA50 ngày. Hiện tại

VNIndex là chỉ số duy nhất còn duy trì được hỗ trợ trung

hạn này.

❏ Kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục ở phiên

giao dịch tiếp theo nhờ lực cầu được thúc đẩy từ hỗ trợ

MA50 tại 1234 điểm.

❏ Nếu lực cầu được cải thiện thể hiện bởi phiên tăng điểm

với thanh khoản duy trì ở mức cao, VNIndex sẽ có cơ hội

để cải thiện trạng thái kỹ thuật tiêu cực hiện tại.

❏ Tuy nhiên nếu thị trường chỉ hồi phục với mức tăng điểm

nhỏ, thanh khoản giảm về mức thấp, khả năng VNIndex sẽ

giảm trở lại vào cuối phiên hoặc các phiên sau đó để thử

thách hỗ trợ MA50 ngày.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




