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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện ở mức 3,7%, được dự báo sẽ tăng lên 3,8% trong thời gian còn lại

của năm nay và lên mức 4,4% vào năm 2023. Trong các cuộc suy thoái kinh tế Mỹ trước đây, tỷ

lệ thất nghiệp thường tăng 0,5 điểm phần trăm

● Thế giới đang ở trong một “cuộc đua” tăng lãi suất để chống lạm phát, duy chỉ có Ngân hàng

Trung ương Nhật Bản (BOJ) là một ngoại lệ khi vẫn duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo với lãi

suất âm 0,1%

● Giá vé máy bay rời Nga đã tăng vọt sau khi Nga tuyên bố phát lệnh động viên, triệu tập thêm

300.000 quân nhân dự bị nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

TRONG NƯỚC

● Ngân hàng Nhà nước đồng loạt tăng lãi suất tái cấp vốn lên 5%/năm, tái chiết khấu lên 3,5%/năm 

và mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 

0,5%/năm; với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm

● Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá rao bán tăng từ 15% đến 15,5% so với cùng kỳ năm

ngoái. Trong khi đó, giá rao bán chung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở TP.HCM tăng lần

lượt là 3%, 5,5% và 8%.

● Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và có giải pháp ổn định thị

trường giá cả lúa gạo và bảo đảm lợi ích người nông dân.

● Biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự báo tạo hiệu ứng đẩy giá gạo toàn cầu lên cao.

Đồng thời việc cấm xuất khẩu gạo tấm (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) sẽ đẩy giá thức

ăn chăn nuôi tăng lên.

● Tháng 8, giá xuất khẩu trung bình mặt hàng cá tra phile đông lạnh sang thị trường Mỹ tăng lên

mức 5 USD/kg.

● Chiều 21/9, điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu về mức thấp nhất kể từ đầu năm.

● Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh đang gặp rất nhiều khó khăn với mức chiết khấu

0 đồng/lít trong thời gian qua, nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ phải đóng cửa, thậm chí là

phá sản rất dễ xảy ra.

TIN DOANH NGHIỆP

● BSR: tháng 8, doanh thu đạt 14.500 tỷ đồng. Tổng doanh thu 8 

tháng hơn 113.000 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch năm.

● CII: phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% và chi trả cổ tức năm 

2022 bằng tiền tỷ lệ 12%

● EVS: quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF), quỹ hiện 

có 3 người liên quan tại Chứng khoán Everest, đăng ký mua 3 

triệu cổ phiếu EVS từ 22/9 - 14/10

● IDJ: lên kế hoạch phát hành 173 triệu cổ phiếu, huy động hơn 

1.700 tỷ cho ba dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2, 

Apec Mandala Grand Phú Yên và dự án Nam Hồng - Hồng 

Phong.

● KBC: cổ đông lớn tiếp tục mua thêm 1,5 triệu cổ phần.

● cổ phiếu ACG sẽ rời sàn UPCoM vào ngày 28/9,đã được chấp 

thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM 

(HoSE) theo quyết định ngày 25/8

● DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu 

dự án” khu đô thị du lịch Long Tân



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



❏ Thị trường có nhịp giảm sớm để kiểm định hỗ trợ ngắn hạn

tại 1205 điểm. Nhìn chung, lực bán của thị trường không

mạnh, thể hiện qua mức thanh khoản thấp. Lực mua tại hỗ

trợ đã được kích hoạt, giúp thị trường thu hẹp đà giảm và

đóng cửa đảo chiều trong sắc xanh. Phiên tăng điểm nhẹ đã

giúp VNIndex bảo vệ được các hỗ trợ gần nhất, trong khi

VNMidcap, VNSmallcap vượt nhẹ lên trên đường MA5

ngày.

❏ Kỳ vọng trong phiên tiếp theo VNIndex có thể sẽ tăng điểm

để kiểm định kháng cự (yếu) MA5 tại 1216 điểm và sau đó

là kháng cự (mạnh) MA10 tại 1228 điểm.

❏ Nếu lực cầu đủ mạnh để duy trì đà tăng đến cuối ngày và

giúp VNIndex vượt qua MA10, thị trường sẽ có thể sẽ kéo

dài sự hồi phục lên kháng cự mạnh hơn tại 1240 điểm, nơi

hội tụ của đường MA50 và MA100 ngày.

❏ Ngược lại, nếu lực mua yếu dần trên đà hồi phục thể hiện

qua KLGD sụt giảm, áp lực bán từ các kháng cự sẽ gia

tăng, VNIndex sẽ đảo chiều giảm. Nếu VNIndex duy trì đóng

cửa dưới mốc 1216 điểm, chỉ số có thể sẽ giảm trở lại để

kiểm định hỗ trợ gần nhất tại 1205 điểm một lần nữa.
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