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[Market Preview 14/09]  
DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH SẼ GIA TĂNG NẾU NHỮNG NGƯỠNG HỖ TRỢ QUAN TRỌNG KHÔNG 
ĐƯỢC GIỮ VỮNG VÀ THANH KHOẢN KHÔNG ĐƯỢC CẢI THIỆN. 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO & KHUYẾN NGHỊ TỔNG THỂ (Có cập nhật mới) 

Ngắn hạn: Tăng giá 
(Dưới 1 tháng) 
 
Trung hạn: Củng cố 
(Từ 1 – 6 tháng) 
 
Dài hạn: TĂNG GIÁ 
(Từ 6 tháng – trên 1 năm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Thanh khoản toàn thị trường hiện vẫn đang khá yếu, đồng thời thiếu nhiều 
thông tin tích cực để hỗ trợ, trong khi bên bán đang tỏ ra khá chủ động… càng 
làm nguy cơ xu thế rebound, tăng giá ngắn hạn thay đổi.  

2) Áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng nếu những ngưỡng hỗ trợ quan trọng (1230 và 
1220 điểm) không được giữ vững và thanh khoản toàn thị trường không 
được cải thiện hơn trong những phiên giao dịch tới đây. 

(Ngưỡng 1230 điểm tương đương với giá trị của dải mây ichimoku - biểu đồ ngày, và giá trị hỗ trợ 
của đường conversion line ichimoku - biểu đồ tuần; ngưỡng 1220 điểm là kháng cự của vùng đỉnh 
giai đoạn cuối tháng 6/2022) 

3) Dù có điều chỉnh ngắn hạn, xong thị trường vẫn đang ở chân một con sóng 
TĂNG GIÁ LỚN trong chu kỳ Trung và Dài hạn. 

Vẫn có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh, giảm giá tới đây để tham gia mở vị thế 
MUA, nắm giữ trong Trung và Dài hạn ở một số cổ phiếu trong danh mục BIG 
DEALS như: VHM, TCB, HPG, MWG, FPT… 

4) Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh 
mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời 

• Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, 
TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 
+4,43% 

Nhiều cổ phiếu trong danh mục tăng/giảm đều nhau, đã làm tỷ suất lợi 
nhuận KHÔNG THAY ĐỔI NHIỀU so với phiên giao dịch trước đó. 

• Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi 
nhuận hiện tại là +32,45% 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ 
phiếu BIG DEALS: tại đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Blue-Chip: Mặc dù đã  

PHÂN TÍCH, DỰ BÁO: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, 
NHÓM NGÀNH & DÒNG TIỀN 

Thị trường tiếp tục sideway với biên độ 1 - 2 điểm, đóng cửa ở 
ngưỡng 1248,40 điểm. 
 

Thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp với gần 13 
nghìn tỷ đồng được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM. 
 
Thiếu nhiều thông tin tích cực để hỗ trợ, trong khi bên bán đang tỏ ra 
khá chủ động và chu kỳ giao dịch T+2,5 đang làm gia tăng áp lực 
“bán hàng” càng làm nguy cơ xu thế rebound, tăng giá ngắn hạn thay 
đổi. 
 

Chỉ số: VNINDEX (-1,22 điểm; -0,1%); VN30 (-3,12 điểm; -0,24%); 
VNMIDCAP (+6,19 điểm; +0,37%) và VNSMALLCAP (+0,17 điểm; 
+0,01%). 
 
Nhóm Blue-Chip: Mặc dù đã xuất hiện những sự nỗ lực kéo điểm số 
từ nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn như CTG, GAS, HDB, VNM... Tuy 
nhiên vẫn không thể lấy lại được điểm số do lực cung bán ra hàng 
mạnh mẽ từ các cổ phiếu như MSN, VHM, VCB, SAB, VNM... 

 

VnIndex
HNX 

Index

Upcom

Index

Điểm 1248,4 281,59 90,4

Tăng/Giảm 

(%)

*-1,22      

(-0,1%)

-1,49      

(-0,53%)

0,15      

(0,17%)

%↗ 1 tuần -0,03% -1,07% -0,28%

GTGD

Hôm nay (tỷ) 12.748,75 1.414,17 565,20

Khối ngoại

Mua (tỷ) 938,30 52,81 14,32

Bán (tỷ) 1203,70 4,40 18,15

GT ròng (tỷ) -265,40 48,41 -3,83

Độ rộng TT

Mã tăng 184 96 130

Mã giảm 262 83 131

Không đổi 87 58 83

GD Phái Sinh Giá KL GTGD (tỷ)

VN30F1M 1227,00 146.366 18.675,92

VN30F2M 1267,00 4.621 586,49

VN30F1Q 1262,50 13 1,64

VN30F2Q 1259,80 15 1,89  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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Nhóm Mid-Cap, Small-Cap dòng tiền vẫn có sự phân hóa và luân chuyển qua các ngành và đặc 
biệt là ngành dầu khí, phân đạm, thực phẩm. 

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu: 

• Nhóm Thực phẩm: Với thông tin thị trường gạo Việt Nam đang ngày càng rộng hơn nhờ việc 
Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo đã giúp cho nhóm các cổ phiếu thực phẩm tăng mạnh trong hôm 
nay như LTG, TAR,..  

Bên cạnh đó thì nhóm các cổ phiếu liên quan đến thực phẩm như DBC, IDI, ASM,... cũng đã 
có nhịp tăng khá tốt đúng như kỳ vọng. 

• Nhóm Chứng khoán: Hầu hết các cổ phiếu ngành chứng khoán đều đang giảm mạnh và đã 
hình thành xu thế giảm giá ngắn hạn.  

• Nhóm Thép: Chúng tôi vẫn tin tưởng vào nhịp hồi phục lần này của nhóm cổ phiếu thép khi 
kỳ vọng vào việc giá thép và nhu cầu tiêu thụ tăng trong giai đoạn cuối năm. Đây vẫn là nhóm 
cổ phiếu được chúng tôi ưu tiên khuyến nghị MUA VÀO tại HPG, NKG và VGS. 

• Nhóm Điện: Dẫn đầu là NT2 với việc tăng vượt đỉnh gần nhất thời điểm tháng 6/2022 (vùng 
29,5). Nhóm cổ phiếu ngày này vẫn còn khá khỏe khi vẫn giữ vững được đà tăng giá ngắn 
hạn. 

• Nhóm Dầu khí/Phân đạm: Dầu khí vẫn là nhóm tăng bất chấp thị trường nhờ sự mua vào từ 
khối ngoại như PVD, PVC, PVB,... 

Đối với các nhóm Phân đạm thì ta có thể thấy giá các loại phân Ure đã tăng ~15 - 20% so với 
mức thấp nhất cuối tháng 8. 

Khối ngoại bán ròng với giá trị 265 tỷ đồng trên sàn HOSE khi tập trung lớn vào nhóm các cổ phiếu 
ngành chứng khoán như SSI, VCI, VND...  Bên cạnh đó thì khối này mua ròng khá nhiều vào những 
mã như DGC, PVD, HPG 

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

1) Thanh khoản toàn thị trường hiện vẫn đang khá yếu, đồng thời thiếu nhiều thông tin tích 
cực để hỗ trợ, trong khi bên bán đang tỏ ra khá chủ động… càng làm nguy cơ xu thế rebound, 
tăng giá ngắn hạn thay đổi.  

2) Áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng nếu những ngưỡng hỗ trợ quan trọng (1230 và 1220 điểm) 
không được giữ vững và thanh khoản toàn thị trường không được cải thiện hơn trong 
những phiên giao dịch tới đây. 

(Ngưỡng 1230 điểm tương đương với giá trị của dải mây ichimoku - biểu đồ ngày, và giá trị hỗ trợ của đường 
conversion line ichimoku - biểu đồ tuần; ngưỡng 1220 điểm là kháng cự của vùng đỉnh giai đoạn cuối tháng 
6/2022) 

3) Dù có điều chỉnh ngắn hạn, xong thị trường vẫn đang ở chân một con sóng TĂNG GIÁ LỚN 
trong chu kỳ Trung và Dài hạn. 

Vẫn có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh, giảm giá tới đây để tham gia mở vị thế MUA, nắm giữ 
trong Trung và Dài hạn ở một số cổ phiếu trong danh mục BIG DEALS như: VHM, TCB, HPG, 
MWG, FPT... 

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời 
điểm bán ra chốt lời 

• Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, 
HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +4,43% 

Nhiều cổ phiếu trong danh mục tăng/giảm đều nhau, đã làm tỷ suất lợi nhuận KHÔNG THAY 
ĐỔI NHIỀU so với phiên giao dịch trước đó. 
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• Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 
+32,45%. 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán, Quản lý Danh mục Đầu tư sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh 
mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây. 

TIN TỨC CHỨNG KHOÁN 

DOANH NGHIỆP 

1. TV2: TV2 và đối tác muốn làm dự án Trung tâm Hydro xanh 175.600 tỷ đồng tại Quảng Trị 

2. QCG: Giữa lùm xùm, doanh nghiệp mẹ Cường Đô la lộ ra thương vụ trăm tỷ góp vốn vào các 
doanh nghiệp 

3. PBT: Công ty con của BSR bị xử phạt về thuế hàng trăm triệu đồng 

4. LCS: Duy trì đình chỉ giao dịch với cổ phiếu LCS 

5. PGV: Liên danh Hoàng Thảo Lâm - Than Cảng Sài Gòn trúng gói thầu gần 323 tỷ cung cấp 
than 

6. VCG: Liên danh Kyeryong - Vinaconex trúng thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại Hưng Yên 

7. Năng lượng REE đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu VSH của Vĩnh Sơn - Sông Hinh 

8. POW: Phấn đấu đạt sản lượng 832 triệu kWh trong tháng 9/2022 

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

1. Xuất khẩu gạo từ Việt Nam vào Đài Loan giảm cả lượng và trị giá 

2. Giá vàng SJC tăng trong lúc chờ báo cáo lạm phát của Mỹ 

3. Washington Post: Mỹ có thể hưởng lợi từ một cuộc suy thoái của EU 

4. Các nước giàu nhất châu Á chạy đua ráo riết mua gom nhiên liệu trước mùa đông 

5. USD chạm đáy 2 tuần, euro và vàng tăng vọt trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát 

6. Giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng mạnh 

7. Nới room tín dụng - Thị trường bất động sản vẫn gặp khó về dòng vốn 

8. Giá khí đốt và giá điện ở châu Âu “hạ nhiệt” nhờ kế hoạch chống khủng hoảng của EU 

9. Hà Nội đề nghị tăng 1.900 tỷ, thêm thời gian để hoàn thiện dự án “siêu rùa” Metro Nhổn - ga 
Hà Nội 

10. Thương mại quốc tế: thế giới thoái trào, Việt Nam là ngoại lệ 

11. Giá dầu châu Á tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt 

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 14/09) 

1. ELC: Phát hành cổ phiếu cho CĐHH, tỷ lệ 100:22., giá 11.500đ/cp 

2. SFN: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/cp 

3. HWS: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 850đ/cp 

4. BIC: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp 

5. HSG: Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 

6. CMV: cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/cp 

7. DMC: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/cp 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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8. TDB: Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/cp 

9. DNW: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/cp 

10. SDV: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/cp 

11. ELC; Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 

12. VCW: Cổ tức dợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/cp 

13. SZE: Hậu kiểm toán, SZE chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối 

cùng: 03/10 

14. SSB: Phó tổng của SeABank muốn bán 1,6 triệu cổ phiếu SSB. Thời gian thực hiện từ 15/09 

– 14/10 

15. VJC: Chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu VJC với giá 135.000 đồng/cp 

16. MNB: Sắp phát hành 910.000 cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, tỷ lệ 5%, giá 

10.000đ/cp 
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Khuyến cáo sử dụng 

 

Bản báo cáo này được phát triển và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (AIS Securities Joint stock 

Company). Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu 

đáng tin cậy vào thời điểm nghiên cứu. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này 

là chính xác tuyệt đối và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo 

này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản 

báo cáo này. Những nhận định, ước lượng và dự báo đề cập trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại 

thời điểm phát hành, những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS và 

có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xây dựng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cá 

nhân và tổ chức đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, và không được dùng để làm cơ sở đưa ra quyết định 

mua bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích và nhận định của bản báo cáo 

như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định của riêng mình. Mọi quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào 

những sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như chiến lược đầu tư riêng biệt. Bản báo cáo này thuộc 

quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được phép sao chép, sửa đổi hay phát hành ở bất kỳ hình 

thức nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn 

trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

Liên Hệ 

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS  

(AIS Securities Joint stock Company) 

www.aisec.com.vn 

Trụ sở chính 

Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, 

Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 

Tel: 1900 633 308 

Fax: (024) 3212 1615 

 

Trung tâm Phân tích & Nâng cao Năng lực Đầu tư 

Phùng Trung Kiên - CFA, GĐ Trung tâm 

kienpt@aisec.com.vn 

Lê Hồng Hải, Chuyên viên Phân tích 

hailh@aisec.com.vn 

Lê Thị Ngọc, Chuyên viên Phân tích 

ngoclt@aisec.com.vn 

Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Phân tích 

maint@aisec.com.vn 
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