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MARKET PREVIEW 
Weekly report 29/08 – 31/08 
DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THEO TUẦN 

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN TRƯỚC KỲ NGHỈ LỄ KÉO DÀI. TUY NHIÊN, XU THẾ HIỆN 
TẠI VẪN ĐANG LÀ TĂNG GIÁ ĐỂ HƯỚNG TỚI NHỮNG VÙNG ĐIỂM SỐ CAO HƠN. 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG Trạng thái 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) Chỉ số Vnindex đã vượt được vùng gap kháng cự mạnh 1260 - 1280 điểm. 
Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh ngắn hạn trước kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ hiện hữu ở 
tuần giao dịch tới đây. 

2) Điều chỉnh này là hoàn toàn bình thường và tương đối lành mạnh, mở ra vùng 
giá mua hấp dẫn hơn cho NĐT nào chưa có cổ phiếu trước đó.  

3) Ngưỡng hỗ trợ là quanh vùng 1235 điểm. Và mục tiêu cho đợt tăng giá ngắn 
hạn lần này vẫn là vùng 1310 điểm là (là đỉnh được hình thành hồi đầu tháng 
6/2022). 

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 
+5,69% 

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục vẫn TĂNG ĐIỂM ỔN ĐỊNH, đã làm tỷ 
suất lợi nhuận TĂNG TỐT so với tuần 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở chiều ngược lại thì nhóm tài  

 

 

 

VnIndex
HNX 

Index

Upcom

Index

Điểm 1282.57 299.50 92,88

Tăng/Giảm 

(%)

-8,31

(-0,49%)

-2,36

(-0,78%)

-0,71

(-0,76%)

%↗  1 tuần 1,06% 0,52% 0,12%

GTGD

Hôm nay (tỷ) 16.075,28 1.969,47 1.155,06

Khối ngoại

Mua (tỷ) 592,43 4,12 14,53

Bán (tỷ) 654,02 3,25 15,93

GT ròng (tỷ) -61,59 0,87 -1,40

Độ rộng TT

Mã tăng 131 68 152

Mã giảm 321 131 212

Không đổi 69 47 94

GD Phái 

Sinh
Giá KL GTGD (tỷ)

VN30F1M 1293,00 215.709 27.994,01

VN30F2M 1287,00 368 47,63

VN30F1Q 1283,00 45 5,79

VN30F2Q 1276,00 35 4,48  

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

Sau 2 tuần tích lũy theo hướng đi lên thì tuần này chỉ số VNindex 
đã có nhịp tăng khá ấn tượng, vượt vùng gap kháng cự 1260 - 
1280 điểm. 
 

Mặc dù phiên ngày thứ 6 thị trường có phiên điều chỉnh nhẹ (giảm 
6 điểm) do tâm lý cuối tuần và hiệu ứng bán ra trước kỳ nghỉ lễ 
cận kề. Nhưng xu thế chung vẫn duy trì được đà TĂNG GIÁ 
trong ngắn hạn. 
 

Thanh khoản tuần này có giảm nhẹ, tương đương trung bình 20 
tuần gần nhất. Trung bình mỗi phiên đạt xấp xỉ 15 nghìn tỷ đồng 
được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM - tương đương ngưỡng 
tham chiếu mục tiêu tích cực để thị trường duy trì được xu thế 
tăng giá ngắn hạn lần này. 

Tuy nhiên có một điểm trừ khi giá và thanh khoản tại nhịp rebound 
hồi phục này có xu hướng phân kỳ âm thì ngắn hạn, chúng ta vẫn 
nên cẩn trọng. 

Chỉ số:  VNINDEX (13,39 điểm; 1,05%); VN30 (11,88 điểm; 
0,92%); VNMIDCAP (32,57 điểm; 1,9%) và VNSMALLCAP 
(18,68 điểm; 1,19%). 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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Nhóm Blue-Chip hay điển hình là nhóm các cổ phiếu như MWG, VNM tuần này đã lên ngôi, tạo 
đà tăng cho thị trường. 
 

Dẫn dắt nhịp này ta còn có thể chú ý hơn đến nhóm ngành ngân hàng, nhóm đóng góp tăng điểm 
nhiều nhất trong tuần qua phải kể đến như VCB, CTG, VPB, TCB. 
 
Nhóm Mid-Cap, Small-Cap trong tuần này có biến động mạnh hơn và đặc biệt là nhiều cổ phiếu 
đã có xu hướng break nền, tiếp tục thu hút dòng tiền đầu cơ tham gia vào. 
 

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu: 

• Nhóm các Công ty Chứng khoán vốn hóa lớn đã tăng mạnh ở nhịp đầu tuần, thì có xu 
hướng đi chậm hơn hay thậm chí là chỉnh đỏ như MBS, VND, SSI, HCM, SHS … 

Ở chiều hướng ngược lại thì những cổ phiếu có vốn hóa bé như ORS, VIX, AGR thì lại 
đang tăng tốt. Tuy nhiên biên dao động của cả 2 nhóm này đều không quá mạnh (chủ yếu 
là +/-2%), có thể nói là gần như là đi ngang. 

Thông tin giao dịch T+2 và thậm chí là giao dịch lô lẻ trở lại đang là điểm tựa cho cổ phiếu 
ngành này. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên chốt lời dần ngắn hạn khi đã có 
lãi và tìm kiếm cơ hội đầu cơ sau khi có tín hiệu đầu cơ mới. 

• Nhóm Bank hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, VPB, TCB, MBB, CTG đều 
giữ được sắc xanh trong tuần qua. 

Thông tin nới room tăng trưởng tín dụng cho các Ngân hàng đang dần được hé lộ khiến 
cho nhóm cổ phiếu nhà băng được nhà đầu tư kỳ vọng khá nhiều và vẫn thu hút dòng tiền 
tham gia mua vào. 

Đây sẽ vẫn là nhóm ngành dẫn dắt thị trường chung trong 2 quý cuối năm. Và nhịp điều 
chỉnh này sẽ là cơ hội để nhà đầu tư có thể mua thêm tích lũy thêm cổ phiếu cho danh mục 
trung hạn. 

• Nhóm BĐS Khu công nghiệp: Nhóm BĐS Khu công nghiệp sau 1 tuần giảm điểm thì đã 
dần hồi phục lại theo đà tăng của thị trường chung và có xu hướng mạnh mẽ hơn như BCM, 
IDC, SZC,... 

Nhìn chung thì đây vẫn là nhóm cổ phiếu chiến lược mà chúng tôi đã luôn luôn khuyến nghị 
nhà đầu tư có thể mua tích lũy để bắt đầu cho quý cuối năm 2022 và cả năm 2023. 

• Nhóm dầu khí với những thông tin liên quan đến đại dự án khai thác khí tự nhiên tại Lô B 
đẩy mạnh tiến độ để sớm được cấp phép đầu tư thì nhóm dầu khí đã có những phiên đầu 
tuần tăng khá ấn tượng. Phải kể đến như PVD, PVC, BSR,... 

Tuy nhiên, 2 phiên cuối tuần giảm điểm trước hoạt động chốt lời, bán ra đã kéo lại sự tăng 
điểm của nhóm này, tuy nhiên vẫn giữ được nền giá. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên cho 
hoạt động chốt lời đối với nhóm cổ phiếu này trong các giao dịch ngắn hạn. 

• Nhóm Bán lẻ là nhóm cổ phiếu có sự tăng điểm vượt trội trong tuần này điển hình như 
MWG, FRT, PET,.. với những thông tin như Iphone chuẩn bị ra mẫu mới hay việc cơ cấu 
thành công các chuỗi bán lẻ và nhu cầu dần tăng trở lại trong giai đoạn cuối năm. 

• Nhóm Thực phẩm với thông tin nguy cơ sản lượng lượng thực suy giảm khi hạn hán đang 
hoành hành tại Trung Quốc và EU. Cùng với giá thực phẩm tăng cao thì nhóm cổ phiếu 
ngành nông nghiệp, thực phẩm đã có tuần tăng ấn tượng. 

Chúng tôi cũng đã có những khuyến nghị về nhóm ngành này như LTG DBC,... trong phần 
Hot Stock mỗi sáng. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc tham gia thêm khi cổ phiếu 
về vùng mua hợp lý. 
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Trong tuần qua khối ngoại mua ròng mạnh VNM, MSN, PVD,... Tuy nhiên lại bán ròng KBC, SSI, 
DGC,... 

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

1) Chỉ số Vnindex đã vượt được vùng gap kháng cự mạnh 1260 - 1280 điểm. Tuy nhiên, 
áp lực điều chỉnh ngắn hạn trước kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ hiện hữu ở tuần giao dịch tới đây. 

2) Điều chỉnh này là hoàn toàn bình thường và tương đối lành mạnh, mở ra vùng giá mua 
hấp dẫn hơn cho NĐT nào chưa có cổ phiếu trước đó.  

3) Ngưỡng hỗ trợ là quanh vùng 1235 điểm. Và mục tiêu cho đợt tăng giá ngắn hạn lần 
này vẫn là vùng 1310 điểm là (là đỉnh được hình thành hồi đầu tháng 6/2022). 

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 +5,69% 

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục vẫn TĂNG ĐIỂM ỔN ĐỊNH, đã làm tỷ suất lợi nhuận 
TĂNG TỐT so với tuần 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. FLC: Hai lãnh đạo FLC Faros từ nhiệm trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội 
danh 

2. NVL: Vốn dồn dập vượt tỷ USD, đại gia địa ốc dốc nghìn tỷ vào nhiều dự án, kế hoạch mới. 

3. TLG: Tiếp đà thăng hoa, Thiên Long báo lãi tháng 7 tăng 195% so với cùng kỳ 

4. Các thị trường nước ngoài của Viettel tiếp tục tăng trưởng 2 con số 

5. JOS: "Ròng rã" âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu bị duy trì diện hạn chế giao dịch trên UPCoM 

6. PTL: Tăng trần sau thông tin đổi chủ về tay nhóm Đất Xanh 

7. GGG: Vi phạm công bố thông tin, Ô tô Giải Phóng bị phạt 170 triệu đồng 

8. AMV: Giám đốc Y tế Việt Mỹ thoái xong toàn bộ hơn 5% vốn, dự thu 60 tỷ đồng 

9. BAF: Hoàn tất phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho 9 nhà đầu tư 

10. CRE: Kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu sang kế hoạch mới từ 1/7 đến 29/10 

11. Vietcombank "trao" nhiều gói thầu công nghệ cho Nhà thầu Hệ thống Thông tin FPT 

12. IDP: Ông chủ sữa Kun lấn sân bất động sản, thành lập công ty 500 tỷ đồng 

13. Thêm gần 470 triệu cổ phiếu SSI giao dịch từ ngày 9/9 

14. TCH: Thoái sạch vốn tại Nhà Đại Lộc, thu hơn 2.460 tỷ đồng 

15. PET: Lợi nhuận 7 tháng đầu năm giảm do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

1. Xuất khẩu gỗ bất ngờ sụt giảm 

2. Việt Nam có mức tăng trưởng doanh số ô tô cao nhất Đông Nam Á 

3. Giành thị phần dầu Nga ở châu Âu, Mỹ dự kiến xuất khẩu nhiều dầu chưa từng thấy trong 
năm 2023 

4. Nhà đầu tư ngoại “rót” gần 16,8 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng 

5. Kon Tum ưu tiên phát triển đô thị tăng trưởng xanh 

6. Nga đề xuất giảm 30% giá dầu cho châu Á 

7. Boeing đặt mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. 

8. Giá gas thế giới hôm nay 26/8/2022: Điều chỉnh tăng, giá khí đốt "lên sắc" ngày cuối tuần 

9. Tỷ lệ nợ xấu có thể tăng trong giai đoạn còn lại của năm 2022 

10. Trung Quốc tung 19 chính sách hỗ trợ nền kinh tế 

11. Việt Nam: “Bến đỗ” mới của ngành công nghiệp bán dẫn 

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 29/08) 

1. TBC: Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/cp 

2. TCL: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 4200đ/cp 

3. TSG: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1100đ/cp 

4. THW: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 590đ/cp 

5. UPC; Cỏ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500d/cp 

6. BSA: Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 

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

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

9. TGP: Cỏ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp 

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

11. BIC: Bảo Hiểm BIDV chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 
15/09 

12. Văn Phú - Invest chốt quyền trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO DÕI

Mã Cổ 

Phiếu
Ngành

Room 

Nước 

Ngoài

 Vốn hóa thị 

trường (tỷ) 

Giá hiện 

tại

GIÁ

MỤC TIÊU

Sinh lời 

dự kiến

Lợi suất cổ 

tức dự 

phóng

TRIỂN VỌNG &

KHUYẾN NGHỊ
P/E P/B

P/E 2022 

(dự 

phóng) 

ASM Đa ngành 47,8% 5.266          15,65 19,3 23% 3,2% MUA 7,56 0,63 5,9

CNG Phân phối CNG 44,0% 1.061          39,30 40,0 2% 3,8% Khả quan 12,73 2,17 8,8

CTG Ngân hàng 4,9% 136.725      28,45 40,0 41% 0,0% MUA 10,95 1,68 8,5

DCM Phân bón 46,8% 18.767        35,45 55,0 55% 5,6% MUA 12,38 3,14 6,3

FPT Công nghệ 0,0% 79.131        87,20 110,0 26% 2,3% MUA 17,96 3,56 20,3

FRT Bán lẻ 34,8% 7.029          89,00 130,0 46% 1,1% MUA 130,00 1,99 9,8

GAS Phân phối Khí 46,9% 220.487      115,20 115,0 0% 3,5% Không khả quan 24,39 3,58 18,4

GMD Cảng biển 7,9% 15.672        52,00 50,0 -4% 2,9% Không khả quan 29,22 1,99 26,1

HPG Thép 22,6% 105.116      23,50 60,0 155% 2,1% MUA 9,25 2,54 3,8

MSN Đa ngành 67,1% 132.456      112,20 165,0 47% 0,9% MUA 83,20 11,82 44,2

MWG Bán lẻ 0,0% 34.326        72,20 120,0 66% 2,1% MUA 16,28 3,97 7,8

NT2 Nhiệt điện khí 34,2% 7.370          25,60 19,0 -26% 5,9% BÁN 10,72 1,47 14,7

PLX Xăng dầu 2,8% 56.284        43,50 65,0 49% 6,9% MUA 19,76 2,87 11,3

POW Điện 46,0% 33.372        14,25 20,0 40% 3,5% MUA 12,65 0,91 15,9

REE Đa ngành 0,0% 25.806        83,50 70,0 -16% 0,0% Không khả quan 9,82 1,40 13,6

TCB Ngân hàng 0,0% 138.444      39,50 57,0 44% 0,0% MUA 12,58 2,29 9,2

TCH Bất động sản 37,2% 8.353          12,50 25,0 100% 8,0% MUA 26,59 1,42 10,4

TDM Cấp nước 43,7% 3.995          39,95 35,0 -12% 3,0% Không khả quan 10,65 1,63 16,0

VEA Ô tô 43,3% 59.796        45,00 45,0 0% 10,0% Không khả quan 11,34 2,58 8,5

VHM Bất động sản 26,2% 262.570      60,30 111,0 84% 1,7% MUA 14,01 3,92 8,8

VIC Đa ngành 22,6% 469.110      123,00 101,3 -18% 0,0% Không khả quan 58,35 3,37 78,2

VJC Hàng không 11,8% 12.132        22,40 120,0 436% 0,0% MUA 51,20 4,14 6,1

VND Chứng khoán 30,5% 27.279        22,40 29,0 29% 4,5% MUA 16,12 2,05 7,6

VNM Thực phẩm 45,2% 160.718      76,90 80,0 4% 5,2% Khả quan 17,03 5,66 16,1

VNR Tái bảo hiểm 21,1% 3.768          25,00 30,4 22% 4,8% MUA 9,45 1,16 10,8  
Nguồn: AIS’s Research, BCTC Kiểm toán các doanh nghiệp, FireAnt, Bloomberg, FiinPro 

TRIỂN VỌNG & KHUYẾN NGHỊ: 

- Chúng tôi khuyến nghị MUA khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng trên 20%; 

- Chúng tôi đánh giá triển vọng giá cổ phiếu tích cực khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng từ 0% – 20%; 

- Chúng tôi đánh giá triển vọng giá cổ phiếu tiêu cực khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng từ 0% đến -20%; 

- Chúng tôi khuyến nghị BÁN khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng dưới -20%; 
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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 vùi lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 
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