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Thị trường giảm 0.13% với thanh khoản đạt 15,351.537 tỷ đồng. Nước ngoài mua ròng, tự doanh mua ròng. Kết

thúc phiên giao dịch ngày 18/08, VN-Index tăng 1.620 điểm với thanh khoản dưới trung bình 20 phiên.

Thị trường Phiên đáo hạn phái sinh hôm nay tiếp tục diễn ra trong trạng thái thận trọng, giao dịch giằng co biên

độ hẹp trong phiên sáng. Sang phiên chiều, tâm lý tiêu cực góp phần gia tăng lực bán trên diện rộng, qua đó tác động

tiêu cực đến điểm số. Nhờ sự nâng đỡ của bộ tứ SAB, VIC, GAS, VNM đã giúp điểm số đảo chiều, tuy vậy, thị trường

vẫn không thể kết phiên trong sắc xanh.

Đóng cửa, sàn HOSE có 94 mã tăng điểm (3 mã tăng trần), 76 mã giữ giá tham chiếu và 243 mã giảm điểm (2

mã giảm sàn). Sàn HNX giảm 0.46%, tâm lý thận trọng cũng bao trùm xuyên suốt phiên giao dịch. Kết phiên, toàn sàn

có 80 mã tăng điểm, 60 mã tham chiếu và 107 mã giảm điểm.

Tương tự phiên giao dịch ngày hôm trước, dòng tiền trong phiên giao dịch dè dặt, duy nhất có nhóm ngành

Chứng khoán và nhờ một số cổ phiếu Bluechip như VIC, MSN, SAB… để giữ nhịp thị trường.

Dòng Chứng khoán đã có một phiên giao dịch nhịp nhàng, giữ điểm số cho thị trường chung: HCM (+4.81%),

VCI (+1.37%), MBS (+2.01%), VND (+1.12%), SSI (+2.24%),…

Dòng Ngân hàng đã có một phiên điều chỉnh nhẹ nhàng: TCB (-0.51%), STB (-0.79%), LPB (-1.26%), MBB (-

0.36%), TPB (+0.00%), ACB (+0.80%), VIB (-0.57%),…

Dòng Thép kết phiên quanh giá tham chiếu: HPG (-0.62%), NKG (+0.23%), HSG (-0.24%),…

Nhóm BĐS đóng cửa trong sắc đỏ bao trùm: DXG (-0.17%), DIG (-0.97%), CEO (-1.14%), CII (-2.00%),

Hôm nay, khối ngoại đã có một phiên mua ròng nhẹ, khi giá trị mua ròng đạt 120.56 tỷ đồng. Cổ phiếu được mua

ròng mạnh nhất là VNM khi giá trị đạt 115.89 tỷ đồng, tương đương với hơn 1.5 triệu cổ phiếu. SSI cũng là cổ phiếu

được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong phiên nay khi giá trị mua ròng đạt 88.16 tỷ đồng. Ngoài ra, HDB (69.01

tỷ), VND (53.06 tỷ), STB (47.42 tỷ), GAS (40.46 tỷ), MSN (28.49 tỷ),… là một số cổ phiếu đáng chú ý khác được mua

ròng trong phiên.

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu có lượng bán ròng cao nhất khi giá trị bán ròng đạt 102.76 tỷ đồng, tương

đương với hơn 1.6 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đáng chú ý khác cũng bị bán ròng trong phiên như

DGC (48.99 tỷ), KBC (44.17 tỷ), VJC (40.74 tỷ), HPG (27.01 tỷ), VCB (20.30tỷ),…

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Phiên giao dịch ngày 18/08/2022

DIỄN BIẾN CHUNG TOÀN THỊ TRƯỜNG

Thống kê thị

trường
HOSE HNX

Index 1,273.66 301.19

% thay đổi -0.13% -0.46%

KLGD (CP) 599,082,777 71,005,649

GTGD (tỷ đồng) 15,351.53 1,457.26
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 cổ phiếu có KLGD lớn nhất

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
% KLGD

SSI 24.55 25.10 2.24 28,626,400

HPG 24.30 24.15 -0.62 37,385,880

VND 22.25 22.50 1.12 23,927,840

HAG 11.90 11.65 -2.10 21,608,300

HCM 27.00 28.30 4.81 16,551,300

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
% KLGD

SHS 14.60 14.70 0.68 17,636,500

PVS 25.50 25.80 1.18 7,855,700

CEO 35.00 34.60 -1.14 4,266,200

HUT 28.60 28.20 -1.40 3,045,600

TNG 28.30 27.60 -2.47 2,272,700

Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Mã
Giá

TC

Giá

đóng
+/- %

VCF 247.20 264.50 17.30 7.00

LGC 45.60 48.75 3.15 6.91

BSI 29.50 31.50 2.00 6.78

KPF 13.45 14.35 0.90 6.69

VNS 16.90 17.80 0.90 5.33

Mã
Giá

TC

Giá

đóng
+/- %

VLA 70.00 77.00 7.00 10.00

AMC 20.00 22.00 2.00 10.00

HHC 78.00 85.70 7.70 9.87

PJC 20.50 22.50 2.00 9.76

CMS 14.40 15.80 1.40 9.72

Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
+/- %

HAI 2.44 2.27 -0.27 -6.97

FLC 5.32 4.95 -0.37 -6.95

ADS 20.00 18.70 -1.30 -6.50

TNC 64.00 60.10 -3.90 -6.09

TGG 7.59 7.14 -0.45 -5.93

Mã
Giá

TC

Giá

đóng
+/- %

PHN 38.00 34.20 -3.80 -10.00

GDW 30.90 27.90 -3.00 -9.71

ALT 23.40 21.20 -2.20 -9.40

HGM 57.00 52.00 -5.00 -8.77

SPC 18.00 16.70 -1.30 -7.22
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Trong phiên ngày 18/08, sắc đỏ đã lấn át ngay từ sớm, VN-Index ghi nhận hơn 300 mã giảm. Dù vậy, phần

lớn mất điểm không mạnh, trong khi nhóm Bluechip cân bằng hơn. Trong đó, cổ phiếu lớn VIC đứng khá vững

khiến VN-Index chỉ giằng co và rung lắc nhẹ. Giao dịch chậm lại đáng kể khiến thanh khoản thị trường suy

giảm. Sự thận trọng cao cũng khiến VN-Index tiếp tục chỉ biến động nhẹ quanh tham chiếu trong suốt cả phiên.

VN-Index khung đồ thị ngày vẫn đang quanh gần ngưỡng MA100. Sau 3 phiên không vượt được ngưỡng 1.280

điểm, VN-Index đang đứng trước rủi ro cần một nhịp lùi để lấy động lực vượt lên. Diễn biến phiên hôm nay VN-

Index vẫn quanh ngưỡng kháng cự mạnh 1280 điểm. Đa phần các mã đều giảm, thị trường chủ yếu kéo các cổ

phiếu Chứng khoán, cổ phiếu trụ để giữ nhịp thị trường cho phiên đáo hạn phái sinh hôm nay 18/08. Thị trường

đã có 3 phiên phân phối, thường từ 4 phiên phân phối trở lên thì khả năng chỉnh rất cao.

Ngành nghề nổi bật: Nhóm cổ phiếu trụ

Nhóm ngành ảnh hưởng đến chỉ số: VIC, NVL, MSN, MBB, VNM giữ nhịp thị trường, ngược lại BID,

MWG, HPG, GVR, GAS bị áp lực bán.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thời kỳ dòng tiền rẻ đã qua, hiện tại đang vào thời kỳ lãi suất ngày càng tăng. Thị trường đang có sự phân

hóa, nhà đầu tư trong ngắn hạn tránh FOMO vào những cổ phiếu tăng nóng, cổ phiếu chạm vùng kháng cự

cứng, có nền tảng FA không tốt. Nên chọn lựa những nhóm ngành có nền tảng FA tốt, doanh ngiệp có lượng

tiền mặt nhiều và có triển vọng trong quý 3, 4 sẽ là những nhóm ngành hút dòng tiền giai đoạn sắp tới. Thị

trường vẫn chưa có dòng dẫn cho xu hướng sắp tới của VN-Index, nên khả năng cao đây là nhịp hồi trong một

xu hướng giảm. Các nhà đầu tư không nên đặt mục tiêu, kỳ vọng quá cao và phải quản trị hợp lý. Theo chúng

tôi giai đoạn này có thể đưa tỷ lệ tiền và cổ về mức (50% tiền – 50% cổ), vẫn nên hạn chế dùng MARGIN và tìm

cổ phiếu tốt có xuất hiện điểm mua từ nền giá sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.Thị trường đang ở trạng thái

sideway trong downtrend.

Tổng quan thị trường chung : Thị trường đang trong xu hướng Downtrend .
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý

TIN QUỐC TẾ

Lạm phát vượt 10%, Anh chìm trong khủng hoảng sinh hoạt phí chưa từng có tiền lệ

Giá gas hôm nay 18/8/2022: Tiếp tục nhích nhẹ

Châu Âu “lao đao” vì cú sốc khí đốt

Chứng khoán Mỹ sụt điểm sau biên bản Fed, giá dầu thô thoát đáy 6 tháng

Nhật Bản thâm hụt thương mại tháng thứ 12 liên tiếp

Đồng tiền các nước Trung và Đông Âu chịu sức ép khi kinh tế giảm tốc

TIN TRONG 

NƯỚC

Giá vàng hôm nay 18/8/2022: Vàng giảm xuống đáy 2 tuần, tâm điểm vẫn xoay quanh Fed

Tỷ giá USD hôm nay 18/8/2022: Tiếp tục tăng sau biên bản họp của Fed

Trung Quốc chi 17 tỷ USD nhập khẩu, Việt Nam chặn gấp lợn vượt biên

Trung Quốc tăng nhập cà phê Etiopia, Malaysia, giảm nhập từ Việt Nam

Chính thức có quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế

TIN CHỨNG 

KHOÁN

FPT: FPT hợp tác với Thừa Thiên - Huế phát triển y tế thông minh

FLC: Tập đoàn FLC công bố tân Phó Chủ tịch HĐQT

GEG: Làm ăn ra sao trước khi bán 35% cổ phần cho tập đoàn năng lượng Nhật Bản?

CTG: VietinBank hy vọng sẽ được cấp "room" tín dụng 14 - 15% cho năm 2022

VAF: Cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển trở lại trạng thái "bình thường"

CC1: Muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trên sàn

TDW: Bổ sung TDW vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

TNG: Doanh thu 7 tháng vượt 4.000 tỷ, lãi tăng 47%

MAC: Maserco chuyển từ lãi sang lỗ 4,4 tỷ đồng sau soát xét 6 tháng

PHP: Sản lượng hụt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận tăng cao

VPB: Đã phân phối 30 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ, nhân viên

CLL: Báo lãi ròng quý II gần 24 tỷ đồng

L14: Cổ phiếu Licogi 14 bị cắt margin từ ngày 19/8

BVH: Mua vào lượng lớn cổ phiếu CTG và TCB trong quý II, tiền gửi ngân hàng lên tới 110.000 

tỷ
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LỊCH CHỐT QUYỀN CỔ TỨC TUẦN TỪ 15 - 21/08

Mã

CK
Loại sự kiện

Ngày

GDKHQ

Ngà

y

chốt

Ngày

thực 

hiện

Chi tiết

AGX Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/08 16/08 23/08 Trả cổ tức bằng tiền, 1,000 đồng/CP

NHC Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/08 16/08 26/08 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

VFG Thưởng cổ phiếu 15/08 16/08 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

HD6 Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/08 16/08 31/08 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

SBA Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/08 16/08 08/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

NAP Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/08 16/08 12/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP

CRE Thưởng cổ phiếu 15/08 16/08 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

CRE Phát hành thêm 15/08 16/08
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, 

tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP

PWS Trả cổ tức bằng tiền mặt 16/08 17/08 30/08 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

HJS Trả cổ tức bằng tiền mặt 16/08 17/08 30/08 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

VNF Trả cổ tức bằng cổ phiếu 17/08 18/08 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

PMP Trả cổ tức bằng tiền mặt 18/08 19/08 19/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

HKP Trả cổ tức bằng tiền mặt 18/08 19/08 05/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,095 đồng/CP

KDC Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 05/09 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

PGD Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 27/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

MTP Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

KCE Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 14/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

SAS Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 31/08 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP

BDW Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 16/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

FT1 Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/08 22/08 21/09 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,500 đồng/CP
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CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 8

01/08
02/08

04/08 18/08 18/08

Các thay đổi VN30, 

VNFINLEAD, 

VNFINSELECT, 

VNDIAMOND hiệu 

lực áp dụng

Úc: Quyết định 

chính sách RBA

Anh: Quyết định 

chính sách BoE

Ngày GDCC của 

HĐTL VN30 tháng 

8/2022

Mỹ: Ủy ban Thị 

trường mở Liên 

bang (FOMC) họp

29/08

Công bố số liệu kinh 

tế Việt Nam tháng 

8/2022A
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Ngày mở Mã
Giá hiện

tại

Vùng

mua dự

kiến

Giá mục

tiêu

Giá dừng

lỗ

Hiệu quả 

đầu tư

Trạng

thái

14/07/22 NBC 17 16.8 19-19.5 15 1.19% Chốt lãi

20/07/22 BSR 24.4 24 27-28 22 1.67% Nắm giữ

20/07/22 GAS 113.7 100 110 94 13.70 %
Có thể chốt 

lãi

20/07/22 PVS 25.8 23.5 27 22 9.79% Nắm giữ

21/07/22 DCM 32.4 30.4 36 28.5 6.58% Nắm giữ

21/07/22 DPM 47.4 47.5 55 44.3 -0.21% Nắm giữ

21/07/22 FPT 88.3 84 90 81 5.12% Nắm giữ

02/08/22 HSG 21.1 18.25 21 16.5 15.62% Chốt lãi

02/08/22 NKG 21.8 19.25 22 17.5 13.25% Chốt lãi

09/08/22 BFC 24.2 24.5 27 23 -1.22% Nắm giữ

09/08/22 VIB 26 25.5 29 24 1.96% Nắm giữ

09/08/22 TDC 20.4 16 22 15 27.50% Chốt lãi

09/08/22 TCB 39.1 38 42 35 2.89% Nắm giữ

09/08/22 HUT 28.2 30 36 28 -6.00% Nắm giữ

09/08/22 REE 82.9 80 90 77 3.63% Nắm giữ

09/08/22 ABB 11.7 11.5 13.5 10.8 1.74% Nắm giữ

09/08/22 MST 8.8 9.2 12 8.4 -4.35% Chốt lãi

10/08/22 BVH 56.5 56-56.5 65 53 0.45% Nắm giữ
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Chịu trách nhiệm nội dung

Phòng môi giới

Chuyên viên: Lê Thông

Chuyên viên: Phạm Phú Trường

Chuyên viên: Đoàn Thu Trang

Tất cả những thông tin nêu trong bản tin này đều được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần

chứng khoán Hải Phòng (HAC) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những

thông tin đề cập trong bản tin. Mọi quan điểm, phân tích, nhận định và khuyến nghị trong bản tin này là

quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của HAC.

Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không hàm ý khuyên NĐT nên mua, bán hay

nắm giữ cổ phiếu.

Trụ sở chính tại Hải Phòng

Số 7, lô 28A đường Lê Hồng 

Phong, Phường Đông Khê, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tel: (0225) 3 842.332/3 842.335

Fax: (0225) 3 746.266/3 746.364

Email: haseco@haseco.vn

Website: www.haseco.vn

Chi nhánh Hà Nội

Số 163 Bà Triệu, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Tel: (024) 3574.7020

Fax: (024) 3574.7019

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Số 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3920.7800/01/02

Fax: (028) 3920.7825

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng môi giới – Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng

mailto:haseco@haseco.vn
http://www.haseco.vn/

