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[Market Preview 23/09]  
DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

LỰC CẦU MUA VÀO ĐƯỢC ĐẨY MẠNH CUỐI PHIÊN, GIÚP THỊ TRƯỜNG “VƯỢT KHÓ”. 

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

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

1) Chúng tôi nhận thấy lực cầu mua đã xuất hiện rõ ràng hơn trong phiên, đặc 
biệt là ở phiên chiều.  

2) Thanh khoản toàn thị trường cần phải được cải thiện hơn để cho thấy sự 
nhập cuộc trở lại của bên mua. Nếu thiếu yếu tố thanh khoản, những phiên 
tăng điểm hoặc kéo giá vẫn không mang nhiều ý nghĩa. 

3) Hiện tại, cây nến tuần của VNINDEX vẫn chưa thoát khỏi “trạng thái xấu”. 
Chúng ta cần hồi phục ít nhất 10 điểm trong những phiên giao dịch tới với 
thanh khoản phải cải thiện, thì mới có thể khẳng định xu thế trượt giảm ngắn 
hạn lần này kết thúc. Còn không, trạng thái giảm giá trong xu thế ngắn hạn 
vẫn đang là trạng thái chủ đạo. 

4) 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... 

5) 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 
+0,06% 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Tính đến cuối phiên này thì lượng mã tăng và giảm gần 
tương đương nhau: 254 mã tăng, 283 mã giảm và tham 
chiếu trên sàn HOSE. Qua đó, khiến cho thị trường hồi 
phục càng về cuối phiên. 
 

Điều đáng chú ý là mặc dù bên bán chiếm quyền chủ động 
phần lớn thời gian giao dịch nhưng đến cuối phiên, chiến 
thắng lại thuộc về bên mua.   
 

Thanh khoản phiên hôm nay đã có sự cải thiện tốt nhờ lực 
cầu bắt đáy vào cuối phiên. Tuy vậy, vẫn thấp hơn hơn 
mức 15 nghìn tỷ đồng được khớp lệnh trên sàn HOSE và 
thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất.   
 

Chỉ số: VNINDEX (+4,15 điểm; +0,34%); VN30 (+0,74 
điểm; +0,06%); VNMIDCAP (+18,1 điểm; +1,11%) và 
VNSMALLCAP (+20,31 điểm; +1,4%). 
 

 
 

VnIndex
HNX 

Index

Upcom

Index

Điểm 1214,7 265,64 88,55

Tăng/Giảm 

(%)

*4,15      

(0,34%)

0,55      

(0,21%)

0,32      

(0,39%)

%↗ 1 tuần -1,57% -2,65% -1,02%

GTGD

Hôm nay (tỷ) 11.666,71 1.202,87 652,45

Khối ngoại

Mua (tỷ) 760,72 1,92 8,31

Bán (tỷ) 1243,36 9,53 64,62

GT ròng (tỷ) -482,64 -7,61 -56,31

Độ rộng TT

Mã tăng 254 100 194

Mã giảm 204 76 108

Không đổi 79 59 65

GD Phái Sinh Giá KL GTGD (tỷ)

VN30F1M 1225,00 265.857 32.211,82

VN30F2M 1219,40 1.262 152,92

VN30F1Q 1200,00 94 11,38

VN30F2Q 1217,80 69 8,34  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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Nhóm Blue-Chip dù mã tăng nhiều hơn mã giảm trong rổ VN30 (17 mã tăng trong khi chỉ có 7 mã 
giảm) nhưng chỉ số của thị trường được kéo tăng lại không nhờ vào nhóm vốn hóa lớn. MSN, SAB, 
VCB, VHM... vẫn bị bán và chốt phiên ở mức giá đỏ. Ở chiều ngược lại thì SSI, GAS, FPT, VIB là 
vẫn giữ được sắc xanh. 

Nhóm Mid-Cap, Small-Cap lại là dòng hỗ trợ chính giúp thị trường đóng cửa ở ngưỡng xanh cuối 
phiên. 2 nhóm này cũng giúp cho thanh khoản của thị trường vượt lên vùng thấp trong phiên hôm 
nay. 

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu: 

• Nhóm Ngân hàng: Mặc dù đã có nhịp hồi trong phiên khi đóng cửa ở mức giá xanh, tuy nhiên 
lực tăng vẫn còn khá yếu. Nhóm tăng điểm tốt nhất có PGB, VIB, EIB… chỉ có mức tăng dưới 
2%.  

Trong khi đó NVB đóng cửa gần mức giá sàn, còn lại đại đa số các mã ngân hàng hôm nay 
đóng cửa gần với ngưỡng tham chiếu. 

• Nhóm Chứng khoán: Sau nhịp giảm mạnh thì nhóm chứng khoán đang tạo đáy và đã có 
phiên hồi ấn tượng. Dẫn đầu nhóm cổ phiếu này vẫn phải kể đến BSI tăng trần, BVS, HCM, 
MBS có mức tăng rất tốt (trên 5%). Phần nào khẳng định luận điểm nhóm chứng khoán đã 
tạo đáy ngắn hạn. 

• Nhóm Bất động sản và BĐS KCN: Cũng là nhóm được hưởng lợi lớn trong phiên này với 
VGC, NBB, LDG, ASM, DXG… đều có mức tăng ấn tượng. 

Thanh khoản cũng đang quay lại ở nhóm cổ phiếu này. Cho thấy rằng ngoài chứng khoán thì 
BĐS đang là dòng cổ phiếu tiềm năng có thể giải ngân trong thời gian tới. 

• Nhóm Thép: Có phiên tăng điểm tốt với NKG, còn HPG và HSG chỉ có mức tăng nhẹ. Thanh 
khoản cũng chưa được cải thiện nhiều. 

Khối ngoại bán ròng với giá trị 474 tỷ đồng trên sàn HOSE khi tập trung lớn vào nhóm các cổ phiếu 
ngành bất động sản như NLG, KDH, BCM, VHM...  Bên cạnh đó thì khối này vẫn mua ròng ở HPG. 

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

1) Chúng tôi nhận thấy lực cầu mua đã xuất hiện một  cách rõ ràng trong phiên, đặc biệt là ở 
phiên chiều.  

2) Thanh khoản toàn thị trường cần phải được cải thiện hơn để cho thấy rõ ràng sự nhập 
cuộc trở lại của bên mua. Nếu thiếu yếu tố thanh khoản, những phiên tăng điểm hay kéo 
giá vẫn không mang nhiều ý nghĩa. 

3) Hiện tại, cây nến tuần của VNINDEX vẫn chưa thoát khỏi “trạng thái xấu”. Chúng ta cần hồi 
phục ít nhất 10 điểm trong những phiên giao dịch tới với thanh khoản phải cải thiện, thì 
mới có thể khẳng định xu thế trượt giảm ngắn hạn lần này kết thúc. Còn không, trạng thái 
giảm giá trong xu thế ngắn hạn vẫn đang là trạng thái chủ đạo. 

4) 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. 
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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 +0,06% 

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, 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. GAB: Kiểm toán vẫn e dè và từ chối hợp tác với GAB vì ông Trịnh Văn Quyết 

2. VSH: Hàng loạt sai phạm tại công trình thủy điện Thượng Kon Tum 

3. BSR: Thu về 14.500 tỷ đồng trong tháng 8 

4. BCG: Bamboo Capital đã giải ngân 1.140 tỷ đồng cho CTCP BCG Land 

5. BVH: Giá trị thương hiệu Bảo Việt được định giá cao nhất ngành bảo hiểm, tăng gần 3 lần, 
đạt 731 triệu USD 

6. KBC: Cổ phiếu KBC giảm sàn, cổ đông lớn Đô Thị Kinh Bắc nhanh tay bắt đáy 1,5 triệu cổ 
phiếu 

7. DIG: DIC Corp tiếp tục muốn hạ giá chào bán 100 triệu cổ phiếu xuống 15.000 đồng/cp 

8. TCB: Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm Techcombank lên Ba1 

9. TCD: Tracodi dừng phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu 

10. PNJ lãi 1.246 tỷ đồng sau 8 tháng, đạt 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm 

11. DXG: Ông Lương Trí Thìn đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu 

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

1. Tỷ giá USD hôm nay 22/9/2022: Tăng mạnh sau quyết định của Fed 

2. Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2022: Bật tăng mạnh sau cuộc họp Fed 

3. Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội cao gấp ba TP.HCM 

4. Gần 2.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Cát Bi 

5. Giá lúa gạo hôm nay 22/9: Giá gạo liên tục tăng, giao dịch sôi động 

6. Giá thép hôm nay 22/9: Giá thép thế giới tiếp tục giảm 

7. Ông Powell cam kết giữ vững cuộc chiến chống lạm phát, chấp nhận “thương đau” về tăng 
trưởng 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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8. Nhiều khách hàng đã rút tiền nhàn rỗi để tài trợ kinh doanh từ quý 2, dòng tiền này sẽ không 
sớm quay lại hệ thống ngân hàng 

9. Ấn Độ gia hạn xuất khẩu gạo tấm tới hết tháng 9 

10. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô 

11. Trong khi châu Âu chật vật tìm kiếm năng lượng, Trung Quốc lại đang có thừa và sẵn lòng 
bán lại cho EU 

12. Fed tăng lãi suất, đồng đô la Australia rơi xuống mức thấp nhất trong 28 tháng 

13. Xuất khẩu gạo Việt Nam có thể vượt 6,5 triệu tấn 

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 23/09) 

1. HT1: Cổ tức đợt 1 năm 201 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/cp 

2. SGT: Phát hành cổ phiếu cho CĐHH, tỷ lệ 1:1, giá 10.000đ/cp 

3. IDI; Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp 

4. HU6: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/cp 

5. BXH: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/cp 

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

7. C21: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/cp 

8. DPC: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp 

9. ACC: cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/cp 

10. FCN; cổ tức đợt 1 nắm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/cp 

11. SMC: Sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP giá 0 đồng 

12. V12: Dự kiến chào bán 5,818 triệu cổ phần cho cổ đông. Tỷ lệ 1:1. Giá 12.000đ/cp 

13. ICN: Dầu khí IDICO tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 45%. Ngày đăng ký cuối cùng: 
30/09 

 

-  
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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 

 

 


