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MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (bán ròng 75 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 
(bán ròng 360 tỷ)



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Cổ phiếu Giá thị trường 19/08/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 25.100 38.000 51% 20.000-21.000 

TDM 39.450 55.000 39% < 35.000

CTD 70.700 80.000 13% < 55.000

PVT 20.850 25.000 20% < 20.000

DPR 72.400 100.900 39% < 75.000

SIP 140.900 216.400 54% < 110.000

NTC 186.100 283.100 52% < 170.000

HDG 53.000 53.000 0% < 50.000

CTI 15.300 25.000 63% < 15.000

QNS 46.000 60.000 30% < 47.000

QTP 16.100 23.000 43% < 17.000

BMP 64.100 91.000 42% < 60.000

NT2 25.550 28.000 10% < 22.000

DHA 38.500 60.000 56% < 45.000

HPG 23.750 45.000 89% 20.000 - 22.000

MWG 64.100 94.200 47% < 62.000

PNJ 114.000 154.000 35% < 110.000

VHM 60.100 95.000 58% < 65.000



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● Đồng euro chạm mức thấp nhất trong hai thập kỷ do giá khí đốt tăng cao. Sự 

sụt giảm của đồng euro diễn ra khi giá khí đốt TTF ở châu Âu tăng hơn 10%.

● Trung Quốc tăng cường nới lỏng chính sách tiền tệ để vực dậy nền kinh tế 

đang mất đà. Trung Quốc từ 22/8 đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn và hạ mức 

tham chiếu thế chấp với biên độ lớn hơn.

● Nhiều lò luyện kim ở châu Âu đối mặt với nguy cơ đóng cửa do thiếu điện. 

Trong khi đó, việc đóng cửa các nhà máy này có ảnh hưởng khá lớn đến nền kinh 

tế châu Âu.

TRONG NƯỚC
● NHNN hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, nhằm giảm áp lực tới tỷ giá.

● Lãi suất ngày càng cao, vay tiền nhà băng mua nhà ngày càng khó. Mặt bằng 

lãi suất cho vay mua nhà hiện tăng khoảng 50% so với năm trước. 

● Giá heo hơi tại một số tỉnh tăng 5.000-6.000 đồng/kg.

● Tôm sú Việt Nam vẫn 'hút khách' Nhật Bản. giá trị xuất khẩu thủy sản sang Nhật 

Bản - thị trường lớn thứ ba (sau Mỹ và Trung Quốc) tăng trưởng khá tốt với giá trị 

đạt 873,3 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước

TIN DOANH NGHIỆP 

MPC: Minh Phú chuẩn bị phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ 
lệ 1:1.

HBC: Xây dựng Hòa Bình rót gần 110 tỷ đồng đầu tư dự án tại 
Canada và Australia.

BSR: Lợi nhuận 6 tháng của Bình Sơn tăng hơn 200 tỷ đồng sau soát 
xét.

PNJ: PNJ báo lãi 7 tháng tăng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, 
doanh thu thuần của PNJ đạt 20.721 tỷ đồng tăng 71% so với 7 tháng 
năm 2021.

SAM: Công ty của Chủ tịch HĐQT không mua vào cổ phiếu nào với lý 
do giá chưa phù hợp. 

PDR: Phát Đạt bứt phá tăng số dư tiền lên 600 tỷ đồng cuối quý II
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❏ Thị trường phiên có phiên kiểm định hỗ trợ MA20 ngày 
vào phiên sáng. Lực bán ra không mạnh kèm theo lực mua 
được kích hoạt ở hỗ trợ đã giúp VNIndex đảo chiều tăng 
trở lại vào cuối ngày. Với phiên hồi phục này, VNIndex đã 
vượt lên trên đường MA10 ngày để cải thiện tín hiệu ngắn 
hạn.

❏ Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước 
đó, cho thấy nền tảng tăng điểm không thực sự chắc chắn.

❏ Với quán tính hồi phục của phiên trước đó, thị trường có 
thể xuất hiện quán tính tăng điểm trong phiên sáng. Theo 
đó, VNIndex có thể kiểm định kháng cự quan trọng tại 
1273 - 1280 (điểm tạo bởi đỉnh gần nhất và đường MA100 
ngày). 

❏ Nếu lực mua được cải thiện và giúp VNIndex vượt qua 
kháng cự, đà tăng sẽ được củng cố và tiến lên ngưỡng cản 
tiếp theo quanh 1.310 điểm. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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