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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Lạm phát trong tháng 9 vừa qua tại Eurozone đã lập kỷ lục mới với mức tăng 

10%, thậm chí lạm phát tại một số quốc gia thành viên đã vượt mức 22%.

● CPI Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2014

● Chính phủ Anh cam kết cải cách bất chấp kế hoạch cắt giảm thuế không thành

● Ông lớn ngành chip Nvidia dừng tất cả hoạt động tại thị trường Nga khi cuộc 

xung đột tại Ukraine chưa thấy 'hồi kết'

● Nhiều bang của Mỹ cấp tiền cho dân để giảm bớt gánh nặng lạm phát

TRONG NƯỚC

● Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành vào cuối tháng 9, hàng 

loạt ngân hàng thương mại đã tăng mạnh lãi suất tiền gửi, có nơi lên gần 

9%/năm.

● Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguồn vốn FDI tăng hơn 32%

● Thừa Thiên Huế: Quy hoạch trung tâm logistics tại khu Chân Mây - Lăng Cô

● Bình Dương: Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp đạt trên 138% Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm hàng đầu Việt Nam về 

chế biến, chế tạo

● Theo số liệu Tổng cục thống kê, 8 tháng năm nay, Việt Nam nhập siêu sắt thép 

gần 2,3 triệu tấn, cao gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

● Xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ tháng 9 giảm 11%

TIN DOANH NGHIỆP

● MBB: Lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 

45% so với con số gần 10.000 tỷ đồng cùng kỳ 2021.

● VIB: Hơn 4.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn và nợ nghi 

ngờ

● CTD: Lần đầu tiên Coteccons phát triển dự án bất động sản

● VIC: Phát hành đợt thứ 7 trong năm nay, VinFast đã huy 

động gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu. VinFast có 10.000 tỷ đồng 

trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2022, bắt đầu từ ngày 26/11

● NVL: được thông qua khoản vay 40 triệu USD. Trong vòng 

hai tháng, HĐQT Novaland đã thông qua việc vay vốn từ 

nguồn tín dụng trong nước và quốc tế với giá trị tối đa 

khoảng 165 triệu USD, tức gần 3.800 tỷ đồng.

● DXG: Dragon Capital gom 1,5 triệu cổ phiếu Đất Xanh ở 

vùng giá 20.000 đồng

● TDM: muốn lùi thời gian chào bán 10 triệu cổ phiếu qua đấu 

giá trên HOSE

● REE: Cơ điện Lạnh mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

● LPB: thông qua phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái 

phiếu

● VJC: dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu VJC trước khi chốt 

quyền cổ tức tỷ lệ 20%



CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu Giá thị trường 30/09/2022 Giá mục tiêu Tăng trưởng Vùng giá mua 

STB 20.600 38.000 84% 20.000-21.000 

TDM 38.550 55.000 43% < 35.000

CTD 57.700 80.000 39% < 55.000

PVT 19.600 25.000 28% < 20.000

DPR 65.500 100.900 54% < 75.000

SIP 107.500 216.400 101% < 110.000

NTC 170.000 283.100 67% < 170.000

HDG 40.700 53.000 30% < 50.000

CTI 13.400 25.000 87% < 15.000

QNS 45.000 60.000 33% < 47.000

QTP 16.100 23.000 43% < 17.000

BMP 57.600 91.000 58% < 60.000

NT2 28.450 28.000 -2% < 22.000

DHA 36.000 60.000 67% < 45.000

HPG 21.200 45.000 112% 20.000 - 22.000

MWG 64.000 94.200 47% < 62.000

PNJ 107.000 154.000 44% < 110.000

VHM 50.700 95.000 87% < 65.000



❏ Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục là một phiên

điều chỉnh với áp lực bán gia tăng xuyên suốt

phiên với thanh khoản có sự cải thiện dù cho thị

trường tăng điểm hưng phấn sau phiên ATO

trước tâm lý tích cực của Thế giới.

❏ Xét về kĩ thuật, giá vẫn giữ vận động trên dải

dưới của BB trong miền âm của MACD. Chỉ số

đóng cửa giữ mức hỗ trợ 1075 nhưng lực cầu

dường như khá yếu và MA10&MA20 vẫn dốc

xuống chứng tỏ xu hướng giảm còn mạnh.

❏ Mặc dù mốc 1075 vẫn cho thấy lực cầu bắt đáy

nhưng áp lực bán vẫn còn lớn nên việc tạo đáy

của thị trường cần thêm thời gian để xác nhận.

Trong ngắn hạn, 1075 là mốc hỗ trợ quan trọng,

nếu thị trường không giữ được mốc này thì khả

năng VNIndex sẽ về các mốc hỗ trợ thấp hơn ở

1030.
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