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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Sản lượng khai thác dầu thực tế của OPEC+ trong tháng 8 ít hơn 3,58 triệu 

thùng/ngày so với mục tiêu đề ra, tương đương 3,5% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn 

cầu.

● Tổng thống Putin ra lệnh điều động quân sự cho trận chiến. Giá dầu phi mã.Tuy 

nhiên, đà tăng lại không duy trì được lâu và có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh chóng

● FED tăng lãi suất 75bps lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay, cảnh báo đến 2024 

mới bắt đầu hạ lãi suất

TRONG NƯỚC
● EVN kiến nghị trước mắt cho phép các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp 

tham gia thị trường điện, được thanh toán theo giá thị trường điện giao ngay và 

không vượt quá khung giá phát điện của loại hình nguồn điện tương ứng do Bộ 

Công Thương phê duyệt. Đồng thời, EVN đề nghị Bộ Công thương không giao 

EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện các dự án này.

● Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giải ngân được hơn 

7.800 tỷ đồng đối với dự án sân bay Long Thành.

● Ngày 24/9, khởi công vành đai 3 TP HCM đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch hơn 6.900 

tỷ đồng.

● Trong tháng 8, xuất khẩu điện thoại đạt 6,09 tỷ USD (tăng +39,4% so với tháng 

trước), dệt may lần đầu tiên cán mốc 4 tỷ USD, máy tính đạt 4,94 tỷ USD (tăng 

+25,4% so tháng 7).

TIN DOANH NGHIỆP 

● ANV: Con trai Tổng giám đốc đăng ký bán 4,99 triệu cổ phiếu từ 

ngày 23/9 đến 22/10.

● MPC: ngày 21/10 chốt danh sách thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, trả 

cổ tức bằng tiền tỷ lệ 23%.

● TNH: chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 20.000 

đồng/CP, dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I, II/2023.

● TCM: Dệt may Thành Công báo lãi 33 tỷ đồng trong tháng 8

● PC1 trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu cho năm 2021

● PNJ Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 23.049 tỷ 

đồng tăng 87,6% so với 8 tháng năm 2021; lãi sau thuế 1.246 tỷ 

đồng, tăng 66,1%. Mức lợi nhuận 8 tháng còn cao hơn mức kỷ 

lục của cả năm 2019.

● MWG: Bách Hóa Xanh ngưng bán nấm gắn mác VietGAP của 

Đông A

● SSI: Khai trương phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM

● IDC: Idico rót vốn trăm tỷ đồng thành lập công ty sản xuất điện

. 

 



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



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

❏ Tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng trong bối cảnh chờ đợi 
thông tin từ FED khiến cho KLGD hai sàn tiếp tục sụt giảm 
xuống mức thấp. Áp lực bán tuy không mạnh nhưng vẫn áp 
đảo so với lực mua, khiến VNIndex đóng cửa giảm điểm. 
Tuy nhiên, những ngưỡng hỗ trợ gần nhất, tạo bởi dải 
Fibonacci (VNIndex, VNMidcap, VNSmallcap) hoặc đáy cũ 
(VN30, HNXIndex) vẫn chưa bị vi phạm.

❏ Dự báo trong phiên tiếp theo, thị trường có thể chịu ảnh 
hưởng từ diễn biến của chứng khoán Mỹ. Do đó dự VNIndex 
nhiều khả năng sẽ kiểm định lại hỗ trợ gần nhất tại 1205 điểm 
và sau đó là 1185 điểm do lực bán sẽ gia tăng mạnh hơn sau 
phiên thăm dò. Kỳ vọng hỗ trợ tại vùng 1185 - 1200 sẽ kích 
hoạt lực cầu giá thấp và giúp thị trường hồi phục vào phiên 
chiều và các phiên tiếp theo.
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