
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

THÀNH CÔNG

TPHCM, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

CHỨNG KHOÁN MỸ CHỨNG KHOÁN CHÂU ÂU CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

THỊ TRƯỜNG CRYPTO GIÁ HÀNG HÓA



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG - MARKET BREADTH 



TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI (mua ròng 189 tỷ)

MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH 

(mua ròng 782 tỷ)



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Hàn Quốc: ước tính rằng thâm hụt thương mại của nước này sẽ đạt 37,5 tỷ USD trong 

nửa cuối năm và tiếp tục tăng lên 48 tỷ USD trong cả năm 2022.

● Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy 

bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu.

● Nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng giá năng lượng. Theo đó, nhiều quốc gia trong EU 

muốn áp trần giá khí trên diện rộng

● Lạm phát khu vực đồng euro đang tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục, đạt 10% trong T9, 

điều này củng cố kỳ vọng một đợt tăng lãi suất lớn từ NH Trung ương châu Âu trong T10.

● Châu Âu lo mạng lưới điện thoại di động ngừng hoạt động vì thiếu điện vào mùa Đông

● EU sẽ cân nhắc việc cắt giảm mức tiêu thụ điện trong khối, đánh thuế lên lợi nhuận của 

các công ty năng lượng và thảo luận về trần giá khí đốt đối với các nguồn cung khí đốt 

bán buôn.

TRONG NƯỚC

● CPI tháng 9 tăng 3.94% so với cùng kỳ

● Tính đến hết Q3 tổng vốn đầu tư công đạt 58.7% so với kế hoạch năm, tuy đạt thấp so 

với kế hoạch nhưng so với cùng kỳ 2021 thì tổng vốn đầu tư từ NSNN tăng 19.5%.

● Về FDI: Tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tính đến 20/9 đạt hơn 15 tỷ USD

● Tháng 9 xuất siêu 1.14 tỷ USD, tính chung 9 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 6.52 tỷ 

USD.

● Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9, tăng 8,8%, cụ thể:  Bia 

tăng 35,8%; thủy hải sản chế biến tăng 20,4%; linh kiện điện thoại tăng 17,3%; ôtô tăng 

16,5%; thép thanh, thép góc tăng 15,4%.

TIN DOANH NGHIỆP
● TGG: bị thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quy mô 

820,39 ha tại Phú Thọ. Bên cạnh đó , Louis Capita còn hủy kế 

hoạch huy động vốn và hạ kế hoạch kinh doanh.

● OCB: phát hành CP  thưởng tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu

● LHG: từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 6/10/2022.

● VSC: thực hiện chương trình đầu tư của DN để mua cổ phần chi 

phối tại 1 công ty trong lĩnh vực cảng biển. Cùng đó, công ty huy 

động tiền từ các tổ chức, cá nhân... thông qua các HĐ vay và/ 

hoặc phát hành TP riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng để thực hiện 

chương trình đầu tư.

● PV Power: sẽ góp thêm 107 tỷ đồng để tăng vốn cho PV Power 

REC lên 270 tỷ đồng. Đặt mục tiêu phát triển 1.000 MW năng 

lượng tái tạo đến 2035.

● GVR: công bố trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 4,1%. Ngày 

đăng ký cuối cùng trả cổ tức là 13/10 và ngày thực hiện 27/10.

● Đất Xanh Services muốn sử dụng tài sản để thế chấp/cầm cố 

bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng tại ngân hàng thay cho Công ty 

TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng.



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



❏ Chỉ số có sự hồi phục tốt trở lại vùng 1130

với thanh khoản có sự cái thiện hơn phiên

trước dù trong phiên sáng gặp áp lực bán

lớn và mất mốc 1100.

❏ Mặc dù vậy nhưng xét về kỹ thuật, chỉ số vẫn

đang vận động theo dải dưới BB sau khi bị

lệch, các chỉ báo Ma10&Ma20 vẫn đang nằm

ở xu hướng giảm, điều tích cực hiện tại ở

cuối phiên nằm ở MACD khi chỉ báo cho thấy

lực cung có xu hướng giảm lại.

❏ Phiên 30/9/2022 cho thấy sự phục hồi tích

cực nhưng để khẳng định là thị trường tạo

đáy hay chưa thì cần thêm vài phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT




