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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI

● BREAKING NEWS: Triều Tiên phóng tên lửa
● Chứng khoán tương lai châu Âu giảm; Khủng hoảng năng lượng gia tăng
● Giới chức Fed khẳng định ưu tiên tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát
● Chứng khoán Mỹ tăng hơn 500 điểm, đứt mạch 6 phiên giảm liền
● Giới nhà giàu là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất, vì số chứng khoán mà họ sở hữu áp đảo những người khác. Fed cho 

biết, top 10% những người giàu nhất nước Mỹ đã mất hơn 8.000 tỷ USD vì thị trường chứng khoán trong năm nay, 
tương ứng với mức giảm 22%.

● Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tiệm cận 4% - mốc cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
● Goldman Sachs và BlackRock đang có cái nhìn bi quan hơn với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, cảnh báo có 

thể thị trường vẫn chưa phản ánh hết rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu.
● Giá khí đốt hóa lỏng (LNG) tăng phi mã đã loại bỏ hàng chục công ty giao dịch nhỏ ra khỏi cuộc chơi do không đủ khả 

năng thu xếp tài chính cho các lô hàng LNG có giá trị tăng cao hàng chục lần so với cách đây chưa lâu. Điều này khiến 
thị trường LNG toàn cầu nằm dưới sự chi phối của một số tập đoàn năng lượng quốc tế và các tập đoàn kinh doanh 
hàng hóa dẫn đầu toàn cầu.

TRONG NƯỚC

● VN-Index giảm xuống mức thấp nhất 20 tháng, chứng khoán Việt Nam lọt top chỉ số “tệ” nhất Châu Á
● Cổ phiếu đã phản ứng khốc liệt, doanh nghiệp bất động sản sẽ ra sao trước “cơn bão” lãi suất?
● VNDirect: Giá cước tàu chở xăng dầu sẽ tiếp tục tăng, cổ phiếu doanh nghiệp vận tải dầu khí hưởng lợi
● Chính phủ bổ sung hơn 18.500 tỷ đồng ngân sách chi hỗ trợ lãi suất 2%
● "Big 4" gia nhập cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi
● Kim ngạch xuất khẩu sang Myanmar 8 tháng đầu năm tăng 39,8%
● Xuất khẩu phân bón sang Hàn Quốc tăng 427% về lượng Doanh nghiệp Việt đầu tư hơn 21,6 tỷ USD ra nước ngoài
● Giải ngân vốn FDI tăng mạnh, 9 tháng đạt 15,4 tỷ USD. Giải ngân vốn FDI cao nhất từ đầu năm
● Giá heo hơi tại một số tỉnh thành xuống còn 54.000-55.000 đồng/kg
● Chuyên gia VASEP: Kim ngạch xuất khẩu cá tra 2022 có thể đạt kỷ lục 2,5-2,6 tỷ USD

TIN DOANH NGHIỆP 

● BCM: Becamex chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 
7%. 10/10 là NĐKCC

● NVL: NovaGroup muốn nhận chuyển nhượng gần 95 
triệu cổ phiếu NVL

● FPT: FPT sản xuất thành công chip. Chip được ứng 
dụng trong sản phẩm IoT lĩnh vực y tế

● GMD: Gemadept lãi 667 tỷ đồng trong 7 tháng, gấp đôi 
cùng kỳ

● BAF: Cổ đông lớn Nông nghiệp BaF đăng ký mua 24 
triệu cổ phiếu BAF

● TCD: Tracodi khởi động lại kế hoạch phát hành 990 tỷ 
đồng trái phiếu

● API: APEC Investment chào bán 84 triệu cổ phiếu cho 
cổ đông giá 15.000 đồng/cp

. 

 



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
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❏ Lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên toàn thị trường, áp đảo lực 
mua phòng vệ tại các hỗ trợ quan trọng tại mốc 1150 của 
VNIndex. Phiên giảm điểm này đã khiến VNIndex, VN30, 
VNMidcap hay VNSmallcap đều vi phạm các ngưỡng hỗ trợ 
gần nhất. 

❏ Với diễn biến tích cực từ chứng khoán Mỹ tối qua, kỳ vọng thị 
trường sẽ xuất hiện sớm nhịp hồi phục trong phiên sáng để 
VNIndex kiểm định lại hỗ trợ tại 1150 điểm. 

❏ Nếu lực mua đủ mạnh giúp chỉ số đóng cửa trên 1150 điểm với 
KLGD gia tăng, thì mẫu hình Piercing Line (đảo chiều tăng 
giá) sẽ hình thành, báo hiệu khả năng hồi phục sau đó. Ở kịch 
bản này, VNIndex sẽ kiểm định lại vùng kháng cự ngắn hạn 
quanh 1180 - 1200 điểm. 

❏ Ngược lại, nếu lực mua lên suy yếu thể hiện ở KLGD tiếp tục 
duy trì ở mức thấp, khả năng áp lực bán sẽ gia tăng vào phiên 
chiều và khiến VNIndex duy trì chốt phiên dưới mốc 1150 
điểm, chỉ số có thể kéo dài chuỗi phiên giảm điểm sau đó và 
thiết lập những mức thấp điểm mới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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