
HASECO SECURITIES 

Thị trường giảm 0.93% với thanh khoản đạt 15,510.08 tỷ đồng. Nước ngoài bán ròng, tự doanh bán ròng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/09 VN-Index giảm 11.63 điểm với thanh khoản trên trung bình 20 phiên.

Phiên nay giao dịch khá ảm đạm, áp lực bán xuất hiện khá mạnh vào phiên chiều. Việc các quỹ cơ cấu lại

danh mục hay những thông tin vĩ mô khiến tâm lý nhà đầu tư lo lắng, phòng bị, chủ yếu là chốt lời. Dòng tiền tìm

đến các ngành như Đầu tư công, Thực phẩm,…đi ngược thị trường. Còn lại đa số các ngành đều giảm điểm.

Kết phiên,VN–Index đã có 95 mã cổ phiếu tăng điểm, 70 cổ phiếu tham chiếu và có đến 368 mã chìm trong

sắc đỏ. HNX–Index giảm 6.81 điểm, tương đương giảm 2.43%. Phiên nay trên sàn có tổng cộng 49 mã tăng

điểm, 42 mã tham chiếu và 153 mã giảm điểm khi thị trường đóng cửa.

Dòng Chứng khoán đã có một phiên điều chỉnh mạnh: HCM (-2.23%), MBS (-5.49%), SHS (-5.00%), VND

(-4.04%), VIX (-1.24%), VCI (-3.19%),…

Dòng Ngân hàng không thể hiện được sự dẫn dắt: TCB (-1.64%), SHB (-2.84%), LPB (-4.05%), MBB (-

1.58%), TPB (-0.94%), ACB (-1.70%), VIB (-1.09%),…

Dòng Thép cũng đã điều chỉnh khá mạnh: HPG (-2.54%), NKG (-4.31%), HSG (-4.97%), TLH (-4.11%),…

Dòng Dầu khí cũng đã gặp lực bán khá mạnh: BSR (-2.08%), PVS (-2.19%), PVD (+1.32%), PVC (-2.75%),

PVT (-1.79%), PLC (-0.71%)…

Dòng Phân đạm cũng không thể kết phiên trong sắc xanh: DCM (-2.12%), DPM (-1.14%), BFC (-3.90%),…

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/09, khối ngoại đã có một phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp bằng một phiên

bán ròng khá mạnh, giá trị bán ròng đạt 422.61 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán mạnh nhất chính là STB với giá trị đạt

223.19 tỷ đồng, tương đương với hơn 9.9 triệu cổ phiếu. VJC cũng bị bán mạnh với giá trị đạt 168.50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng như HSG (99.48 tỷ), KDH (77.22 tỷ), KBC (62.95 tỷ), DXG

(61.81 tỷ), VND (54.90 tỷ), SBT (37.65 tỷ), KDC (28.10 tỷ), GEX (19.19 tỷ),…

Ở chiều mua, PNJ là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất với giá trị mua ròng đạt 204.35

tỷ, tương đương với hơn 1.7 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, VNM (118.49 tỷ), VCB (75.15 tỷ), VRE (53.36 tỷ), NVL

(38.25 tỷ), HAG (37.19 tỷ), VHM (34.21 tỷ), PVD (26.96 tỷ),… là một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Phiên giao dịch ngày 16/09/2022

DIỄN BIẾN CHUNG TOÀN THỊ TRƯỜNG

Thống kê thị

trường
HOSE HNX

Index 1,234.03 272.88

% thay đổi -0.93% -2.34%

KLGD (CP) 632,370,935 81,687,700

GTGD (tỷ đồng) 15,510.08 1,623.01
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 cổ phiếu có KLGD lớn nhất

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
% KLGD

HAG 13.60 13.60 0.00 32,672,100

HPG 23.60 23.00 -2.54 57,510,700

POW 14.45 14.25 -1.38 22,946,600

VND 19.80 19.00 -4.04 23,557,600

SSI 21.65 21.15 -2.31 19,466,700

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
% KLGD

SHS 12.00 11.40 -5.00 10,358,700

PVS 26.80 27.40 -2.19 9,066,000

KLF 2.00 1.80 -10.00 8,441,300

CEO 29.20 26.70 -8.56 5,809,900

ART 3.30 3.00 -10.00 5,009,100

Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Mã
Giá

TC

Giá

đóng
+/- %

LEC 7.02 7.51 0.49 6.98

BMC 18.10 19.35 1.25 6.91

ABS 12.10 12.90 0.80 6.61

VSI 22.80 24.20 1.40 6.14

VCG 24.00 25.25 1.25 5.21

Mã
Giá

TC

Giá

đóng
+/- %

PDB 15.70 17.20 1.50 9.55

ADC 21.20 23.10 1.90 8.96

DZM 6.30 6.80 0.50 7.94

TSB 10.80 11.60 0.80 7.41

SMT 14.00 15.00 1.00 7.14

Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
+/- %

L10 28.50 25.60 -2.90 -10.18

VFG 44.45 41.35 -3.10 -6.97

CLW 34.80 32.40 -2.40 -6.90

HOT 32.05 29.85 -2.20 -6.86

AMD 2.11 1.97 -0.14 -6.64

Mã
Giá

TC

Giá 

đóng
+/- %

KLF 2.00 1.80 -0.20 -10.00

NFC 19.00 17.10 -1.90 -10.00

THS 29.10 26.20 -2.90 -9.97

STC 22.20 20.00 -2.20 -9.91

THD 53.70 48.40 -5.30 -9.87
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giao dịch phiên sáng 16/09, thị trường vẫn tiếp diễn tình trạng trầm lắng trong phiên giao dịch cuối tuần khi

dòng tiền chọn cách đứng ngoài chờ đợi. Diễn biến thị trường không có nhiều thay đổi khi VN-Index lình xình

trong biên độ hẹp. Lực cầu yếu khiến giao dịch diễn ra nhỏ giọt, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, nhưng

mức giảm không quá lớn khi bên nắm giữ cổ phiếu không muốn bán giá quá thấp. Sang phiên buổi chiều, ảnh

hưởng mạnh từ đợt tái cơ cấu danh mục của một số quỹ ETF, thị trường có phiên giao dịch đầy biến động từ

sớm và càng trở nên tiêu cực hơn về cuối ngày. Sau phiên sáng hãm được đà rơi ở những phút cuối, thị trường

bước vào phiên chiều đã chịu áp lực bán dâng cao ở nhóm bluechip, khiến VN-Index rơi và nhanh, sự thận trọng

dâng cao về cuối phiên do đây là tái cơ cấu của một số quỹ ETFs đã khiến VN-Index có nhịp rơi thẳng về sát

1230 điểm trước phiên ATC và thêm một lần bật nhẹ ở những phút cuối nhờ một số mã lớn được kéo mạnh, Kết

thúc phiên cuối tuần, chỉ số đánh mất gần 12 điểm lùi về vùng 1234 điểm. VN-Index theo đồ thị ngày vẫn chưa có

gì cải thiện, VN-Index quanh MA50 và Mây Ichimoku vẫn đang là đường hỗ trợ chỉ số, các chỉ số RSI vẫn nằm

dưới mức 50 và chỉ báo MACD đang phân kỳ âm.

Nhóm ngành ảnh hưởng đến chỉ số: Một số trụ khỏe nổi bật BCM, VCB, NVL, VHM, GVR, VIC, VNM ở chiều

ngược lại, đà giảm của BID, GAS, MBB, TCB, HPG bị áp lực bán.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần diễn ra không mấy tích cực. Ngay từ những phút mở

cửa, áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn đã đẩy thị trường rơi vào thế rút lui. Đà giảm dần nới rộng về

cuối phiên, số mã giảm giá trên HOSE có thời điểm gấp 5 lần số mã tăng giá. Phiên nay diễn ra hoạt động cơ

cấu quỹ ETF khiến chỉ số khá giằng co về cuối phiên giao dịch. Ngoài ra, việc thiếu đi các thông tin tích cực hỗ

trợ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Tuy nhiên, theo dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã

và đang được đẩy nhanh vào năm 2022. Do đó, Ngân hàng Thế giới, IMF và các tổ chức khác gần đây đã

điều chỉnh mạnh mẽ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam, với ngày càng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng mức

tăng trưởng sẽ vượt 8% trong năm nay, nền kinh tế Việt Nam vượt trội khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) đang hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, đồng thời thúc đẩy tăng cường mức độ phức tạp của các sản phẩm được

sản xuất tại Việt Nam. Tuy vậy với diễn biến tình hình thị trường chung, theo chúng tôi giai đoạn này nhà đầu

tư vẫn không nên đánh full NAV, và chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường có câu chuyện riêng,

có nền giá tốt, triển vọng tốt trong quý 3,4.

Tổng quan thị trường chung

Thị trường đang trong xu hướng Downtrend
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý

TIN QUỐC TẾ

World Bank: Nguy cơ suy thoái toàn cầu năm 2023 đang ở mức cao

Mỹ không thể cứu EU khỏi khủng hoảng năng lượng

Mỹ siết quy định với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chip, chuỗi cung ứng

Chứng khoán Mỹ lại mất điểm, dầu thô giảm sốc vì đồng USD tăng giá

Giá thép hôm nay 16/9/2022: Thép thế giới tụt dốc "thê thảm"

DXG: ACBS hạ dự báo lợi nhuận Đất Xanh do 3 dự án lùi thời điểm triển khai

TIN TRONG 

NƯỚC

Lãi suất tăng nhanh, hết thời kỳ tiền rẻ

Giá vàng hôm nay 16/9/2022: Rời xa mốc 1.700 USD, nhà đầu tư đứng ngoài "cuộc chơi"

Việt Nam nhập siêu 2,8 tỷ USD mặt hàng sắt thép trong 8 tháng

Áp lực bán tháo, vàng được dự báo sẽ giảm còn 44 triệu đồng/lượng

Nới lỏng quy định kiểm tra tôm xuất khẩu sang Australia

TIN CHỨNG 

KHOÁN

Thêm 4 mã chứng khoán trên HNX không được giao dịch ký quỹ từ ngày 16/9: DNM, KTT, KLF, 

ART

DIC: Bị BIDV rao bán nợ, sức khỏe DIC ra sao?

VSH: Dân thủy điện Thượng Kontum sẽ đi học cách đối phó động đất ở Bắc Trà My

HPI: Thí điểm phát triển Khu công nghiệp Hiệp Phước thành khu công nghiệp sinh thái

HDB: HDBank chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 25% vào cuối tháng 9

BII: Có Chủ tịch mới sau hơn 3 tháng bỏ trống

LHG: Cổ phiếu LHG vào diện cảnh báo từ ngày 22/9

HPG: Doanh nghiệp có "lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" nhưng nợ hơn 100.000 tỷ đồng

TDC: Bán dự án Uni Galaxy cho Gamuda Land với giá 1.285 tỷ đồng

LM7: Bị truy thu thuế 590 triệu đồng, chuyển lỗ 1,3 tỷ đồng từ năm 2017 sang 2019

DXG: ACBS hạ dự báo lợi nhuận Đất Xanh do 3 dự án lùi thời điểm triển khai

NBB: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn

API: Cổ phiếu giảm 39% sau hơn nửa tháng - Nhà đầu tư nên thận trọng mua bán

C4G: Cienco4 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HNX
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LỊCH CHỐT QUYỀN CỔ TỨC TỪ 15-30/09

Mã

CK
Loại sự kiện

Ngày

GDKHQ

Ngày

chốt

Ngày

thực 

hiện

Chi tiết

SCR Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/9/2022 16/9/2022 30/9/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 

đồng/CP

XLV Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/9/2022 16/9/2022 5/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 

đồng/CP

TMG Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/9/2022 16/9/2022 28/9/2022
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 

đồng/CP

DVN Trả cổ tức bằng tiền mặt 15/9/2022 16/9/2022 18/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 

đồng/CP

PVM Trả cổ tức bằng tiền mặt 16/9/2022 19/9/2022 19/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 

đồng/CP

UDJ Trả cổ tức bằng tiền mặt 16/9/2022 19/9/2022 10/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 

đồng/CP

PCM Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 5/10/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 19 đồng/CP

HDW

Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 30/9/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 770 

đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 30/9/2022
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 232.09 

đồng/CP

HTI Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 30/9/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 

đồng/CP

FCM Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 18/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 

đồng/CP

TRC Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 27/10/2022
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 

đồng/CP

HCC Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 12/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 

đồng/CP

ISH Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 12/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 

đồng/CP

DIH Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 20/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 

đồng/CP
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LỊCH CHỐT QUYỀN CỔ TỨC TỪ 15-30/09

Mã

CK
Loại sự kiện

Ngày

GDKHQ

Ngày

chốt

Ngày

thực 

hiện

Chi tiết

PVP Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/9/2022 20/9/2022 28/11/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 

đồng/CP

SMB Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/9/2022 21/9/2022 29/9/2022
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 

đồng/CP

ALT Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/9/2022 21/9/2022 26/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 

đồng/CP

TKU

Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/9/2022 21/9/2022 20/12/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 

đồng/CP

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20/9/2022 21/9/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 

1000:100

TKC
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 21/9/2022 22/9/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 

10:3

Thưởng cổ phiếu 21/9/2022 22/9/2022 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

SBV Trả cổ tức bằng tiền mặt 22/9/2022 23/9/2022 20/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 

đồng/CP

BXH Trả cổ tức bằng tiền mặt 23/9/2022 26/9/2022 14/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 

đồng/CP

HU6 Trả cổ tức bằng tiền mặt 23/9/2022 26/9/2022 17/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 

đồng/CP

IDI Trả cổ tức bằng tiền mặt 23/9/2022 26/9/2022 10/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 

đồng/CP

KST Trả cổ tức bằng tiền mặt 27/9/2022 28/9/2022 20/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 616 

đồng/CP

LCG Trả cổ tức bằng tiền mặt 29/9/2022 30/9/2022 31/10/2022
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 400 

đồng/CP

CNG Trả cổ tức bằng tiền mặt 29/9/2022 30/9/2022 20/10/2022
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 

đồng/CP

SPC Trả cổ tức bằng tiền mặt 30/9/2022 3/10/2022 26/10/2022
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 

đồng/CP
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LỊCH SỰ KIỆN THÁNG 9/2022

- Mỹ: OPEC họp

- Mỹ & VN: Công bố chỉ số quản lý Thu 

mua (PMI)

01-04/09/2022

- VN: Công bố danh mục cơ cấu Quỹ 

FTSE Vietnam Index ETF

- Mỹ: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

- Mỹ: Công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

tháng 8

- Mỹ: Công bố chỉ số giá sản xuất 

(PPI) tháng 8

- VN: Ngày GDCC của HĐTL VN30 

tháng 9/2022

- VN: Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ 

FTSE Vietnam Index ETF và Quỹ 

VanEck Vectors Vietnam ETF

- Mỹ: Ủy ban thị trường mở liên 

bang (FOMC) họp công bố lãi 

suất điều hành

08/09/2022
- ECB tăng lãi suất lần 2 (dự kiến mức 

lãi suất tăng 0.5%)



HASECO SECURITIES 

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

20/07/22 BSR 23.6 24 27-28 22 -1.67% Nắm giữ

20/07/22 GAS 111 100 110 94 11.00%
Có thể chốt 

lãi ngắn hạn

21/07/22 DCM 37 30.4 36 28.5 21.71%
Có thể chốt 

lãi ngắn hạn

21/07/22 FPT 82.5 84 90 81 -1.78% Nắm giữ

09/08/22 TCB 36 38 42 35 -5.26% Cắt loss

09/08/22 REE 84.1 80 90 77 5.12% Nắm giữ

09/08/22 ABB 10.7 11.5 13.5 10.8 -6.96% Cắt loss

10/08/22 BVH 56 56-56.5 65 53 -0.44% Nắm giữ

15/09/22 HSG 17.2 18 22 16.5 -4.44% Nắm giữ

15/09/22 NKG 22.2 22.5 28 21 -1.33% Nắm giữ

15/09/22 CTD 70.3 70 81 65 0.43% Nắm giữ

15/09/22 TCD 14.25 14 18 13 1.79% Nắm giữ

15/09/22 POW 14.25 14.4 16 13.3 -1.04% Nắm giữ

15/09/22 C4G 14.2 14 18 13 1.43% Nắm giữ

15/09/22 DRC 30 30 35 28 0.00% Nắm giữ

15/09/22 PC1 39.55 41 46 38 -3.54% Nắm giữ

15/09/22 PAN 26.6 26 32 23.8 2.31% Nắm giữ

15/09/22 TAR 26.7 26.50 32 24.5 0.75% Nắm giữ

15/09/22 LTG 37 36.50 42 33.80 1.37% 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/

