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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Hong Kong (Trung Quốc) vừa mất ngôi vị trung tâm tài chính hàng đầu châu Á vào 

tay Singapore

● Ngân hàng Trung Quốc chi 4,2 tỷ USD mua lại tài sản của nhà phát triển BĐS

● Châu Á dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu về năng lượng tái tạo

● Lạm phát ở Singapore tăng lên mức cao nhất trong gần 14 năm

● Giá khí đốt cao thúc đẩy doanh nghiệp châu Âu chuyển sản xuất sang Mỹ

● Lượng dầu thô trong kho SPR của Mỹ hồi tuần trước đã giảm xuống mức thấp 

nhất kể từ năm 1984

● Nga đặt lộ trình cắt giảm xuất khẩu khí đốt đến 2025

TRONG NƯỚC

● Bộ Công thương đề xuất giá điện: EVN được tăng khi giá bán lẻ bình quân tăng từ 

1%

● Xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội giữa vòng xoáy lạm phát toàn cầu

● Giá đất và chi phí đền bù tăng khiến nhà đầu tư BĐS công nghiệp dè chừng

● NHNN giữ mục tiêu tín dụng 14% nhưng sẽ xem xét điều chỉnh khi cần thiết

● Khởi công sân bay Phan Thiết vào đầu năm 2023

● Giá cước vận tải biển chạm đáy 2 năm: DN sẽ phải tăng trưởng bằng chính nội 

lực.

● Maybank IBG: Lãi suất tăng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phục hồi, GDP 

Việt Nam có thể tăng 8% trong năm 2022

TIN DOANH NGHIỆP

● Dệt may Thành Công (TCM) lãi gần 190 tỷ đồng 

sau 8 tháng đầu năm, đã nhận đơn hàng cho 

quý I/2023

● PNJ: Phải trích lập dự phòng gần 400 tỷ đồng 

khoản đầu tư vào DongABank

● GMD: Gemadept dự chào bán hơn 100 triệu cổ 

phiếu, giá 20.000 đồng/cp

● Lợi nhuận PAN năm 2022 được thúc đẩy bởi 

hợp nhất VFG và tăng trưởng tất cả các mảng 

kinh doanh

● BSR: Muốn nâng công suất phân xưởng 

Polypropylene lên 140%

● Vingroup được chấp thuận dự án Pin 

Lithium 6.300 tỷ ở Hà Tĩnh

● HAGL tạm dừng hồ sơ chào bán gần 162 

triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.500 đồng/cp

● IPA muốn chi thêm 1.600 tỷ đồng mua cổ 

phiếu PTI

● VinFast đặt mục tiêu có lãi trong vòng 3 năm



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 23/09/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 21.450 38.000 77% 20.000-21.000 

TDM 39.400 55.000 40% < 35.000

CTD 69.200 80.000 16% < 55.000

PVT 21.300 25.000 17% < 20.000

DPR 71.300 100.900 42% < 75.000

SIP 125.000 216.400 73% < 110.000

NTC 175.000 283.100 62% < 170.000

HDG 45.400 53.000 17% < 50.000

CTI 15.800 25.000 58% < 15.000

QNS 46.500 60.000 29% < 47.000

QTP 16.300 23.000 41% < 17.000

BMP 59.900 91.000 52% < 60.000

NT2 31.150 28.000 -10% < 22.000

DHA 38.000 60.000 58% < 45.000

HPG 22.700 45.000 96% 20.000 - 22.000

MWG 69.400 94.200 36% < 62.000

PNJ 113.900 154.000 35% < 110.000

VHM 57.200 95.000 66% < 65.000



❏ Lực bán gia tăng thể hiện qua mức tăng nhẹ về KLGD đã

khiến VNIndex đóng cửa giảm điểm. Như vậy, VNIndex lại

tiếp tục thất bại trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự gần

nhất MA5 ngày và thiết lập mức thấp nhất trong tuần và vi

phạm nhẹ hỗ trợ Fibonacci tại 1205 điểm.

❏ Khả năng trong phiên tiếp theo, thị trường có thể sẽ xuất hiện

phiên giảm điểm để VNIndex kiểm định hỗ trợ Fibonacci

tiếp theo tại 1185 điểm còn VN30 kiểm định vùng đáy trung

hạn tại 1200-1210 điểm.

❏ Kỳ vọng dòng tiền sẽ được thúc đẩy từ các hỗ trợ ở vùng giá

thấp và giúp VNIndex và VN30 đóng cửa trên 1185 điểm và

1200 điểm, thì thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục

sau đó.

❏ Ngược lại, nếu lực bán áp đảo khiến VNIndex đóng cửa dưới

mốc 1185 và đặc biệt là VN30 vi phạm hoàn toàn đáy trung

hạn, xu hướng giảm điểm sẽ được củng cố.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




