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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Phố Wall dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp

● Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018. 

Cùng với đó Sự sụt giảm nhanh chóng của đồng nhân dân tệ tiếp tục thêm vào hàng 

loạt thách thức mà giá hàng hóa toàn cầu phải đối mặt.

● Ngày 8/9, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với xuất khẩu các loại 

gạo khác nhau khi nước này cố gắng tăng nguồn cung và làm dịu giá nội địa sau khi 

lượng mưa gió mùa dưới mức trung bình đã hạn chế việc trồng trọt.

● Theo dữ liệu của Kple r, lượng LNG trong kho nổi đã đạt mức cao nhất trong 

hai năm ở mức 1,4 triệu tấn trên toàn cầu vào đầu tháng 9. Có ít nhất 9 tàu lưu trữ 

LNG ở ngoài khơi châu Âu, châu Á và Trung Mỹ.

TRONG NƯỚC

● Giá trị phát hành TPDN tháng 8/2022 giảm tới 84% so với cùng kỳ khi cả doanh 

nghiệp và nhà đầu tư đều thận trọng ngóng đợi chính sách. Một số doanh nghiệp bắt 

đầu khó khăn trả nợ.

● Liên danh của VinaCapital muốn đầu tư dự án điện gió 13 tỷ USD tại Bà Rịa – Vũng 

Tàu

● Chỉ số PMI tháng 8 đạt trên mức 50 điểm tháng thứ 11 liên tiếp, với sự cải thiện về số 

lượng đơn đặt hàng mới từ khách hàng cả trong nước và quốc tế. Giá trị xuất khẩu 

tháng 8 tăng 22,1% so với cùng kỳ - các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như dệt may và 

giày dép.

● TP.HCM trình phương án làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TIN DOANH NGHIỆP

1. HBC: HoSE nhắc nhở công ty chậm công bố thông về giải trình

nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối

với lợi nhuận sau thuế cho kỳ BCTC soát xét bán niên năm 2022.

2.SAM: HoSE nhắc nhở chậm công bố thông tin giải trình BCTC

bán niên năm 2022 - chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

3.POW: HoSE nhắc nhở PV Power (POW) chậm công bố thông tin

góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh.

4.VPG: Ngày 23/9 Công ty sẽ trả cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 4,5% và

tạm ứng cổ tức năm 2022 tỷ lệ 0,5%, tổng 5% . Thời gian thanh

toán vào ngày 30/9.

5.PAN: 9 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng,

tăng 132%. hoàn thành được 70% kế hoạch doanh thu và 71% kế

hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2022, hiện đang bước vào giai

đoạn tăng trưởng.

6.LHG: Cổ phiếu bị cắt margin do chậm nộp Báo cáo tài chính bán

niên đã soát xét.

.



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

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

STB 23.750 38.000 60% 20.000-21.000 

TDM 39.600 55.000 39% < 35.000

CTD 68.100 80.000 17% < 55.000

PVT 21.950 25.000 14% < 20.000

DPR 72.100 100.900 40% < 75.000

SIP 123.500 216.400 75% < 110.000

NTC 176.500 283.100 60% < 170.000

HDG 52.500 53.000 1% < 50.000

CTI 14.300 25.000 75% < 15.000

QNS 47.400 60.000 27% < 47.000

QTP 16.400 23.000 40% < 17.000

BMP 61.900 91.000 47% < 60.000

NT2 29.150 28.000 -4% < 22.000

DHA 38.350 60.000 56% < 45.000

HPG 23.800 45.000 89% 20.000 - 22.000

MWG 72.000 94.200 31% < 62.000

PNJ 111.800 154.000 38% < 110.000

VHM 59.900 95.000 59% < 65.000



❏ Lực mua nhìn chung chiếm được ưu thế trên thị trường trong

phiên cuối tuần. VNIndex tăng nhẹ với cây nến Hammer có bóng

mờ bên dưới khá dài cho thấy khả năng có hồi phục trong ngắn

hạn.

❏ Kết thúc phiên, các chỉ số đều ghi nhận tăng điểm, thậm chí đóng

cửa ở mức cao nhất trong ngày. VNIndex, VN30, VNSmallcap

vẫn trụ vững trên MA50. Chỉ báo RSI đã về gần vùng oversold.

Khối lượng giao dịch đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày

chứng tỏ dòng tiền không quá mạnh. Nếu tín hiệu mua xuất hiện

trong thời gian tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.

❏ Sau nỗ lực bảo vệ hỗ trợ mạnh MA50 vào cuối ngày thứ Sáu, thị

trường được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tiếp theo.

VNIndex có thể sẽ kiểm định lại kháng cự MA100 ngày đang nằm

tại 1250 điểm. Nếu lực mua tiếp tục được cải thiện và áp đảo lực

bán, giúp VNIndex đóng cửa trên 1250 điểm, thì chỉ số có thể tăng

trở lại để kiểm định vùng 1290- 1300 điểm trong những phiên sau

đó.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




