
HASECO SECURITIES 

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch ảm đạm. Sau 5 phiên giao dịch tuần

19-23/09, chỉ số VN-Index điều chỉnh mạnh để lui về sát vùng 1200 điểm. Giá trị giao dịch trung bình chỉ đạt hơn

14.000 tỷ đồng/phiên. Riêng khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE cũng chỉ đạt hơn 450 triệu cổ

phiếu/phiên, giảm hơn 4% so với tuần giao dịch trước cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.Về mặt

điểm số, kết phiên cuối tuần, chỉ số VN Index giảm tổng cộng 30.75 điểm (2,49%) so với tuần trước, xuống

1203,28 điểm.Với tâm lý lo lắng của nhà đầu tư trước rủi ro ngắn hạn, thị trường giảm trong bối cảnh thanh

khoản mất hút.

Không nằm ngoài dự báo mức tăng lãi suất của Fed vào tuần trước thì tuần này Fed chính thức tăng 0,75%

và kỳ vọng trong năm 2023 mức tăng khoảng 4,6% sẽ dừng. Việc quản trị sự kỳ vọng nhà đầu tư khá tốt nhưng

Fed dự báo tăng trưởng GDP giảm tốc xuống 0.2% trong năm 2022 phần lớn gây tác động mạnh lên thị trường

tài chính. Cả những chỉ số chứng khoán Mỹ và VN-Index cũng chịu áp lực bán trong tuần. Với áp lực về tỷ giá

Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng buộc tăng lãi suất điều hành thêm 1% từ ngày 23/09, việc điều chỉnh tăng

lãi suất điều hành diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thông báo nâng lãi suất quỹ

liên bang thêm 0,75 điểm %, cao nhất kể từ năm 2008.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tổng kết tuần từ 19 đến 23/09

KẾT TUẦN VN-INDEX DƯỚI GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Theo nhịp đập thị trường

Chỉ báo tâm lý thị trường hiện tại đang ở mức 22, chỉ báo rủi ro đang ở vùng rủi ro thấp, cho thấy sự sợ

hãi của thị trường sau đợt giảm mạnh. Khoảng mức 20 là khu vực khá tốt vì đám đông đang sợ hãi và nhà đầu

tư cần bình tĩnh chờ trong thời điểm này.Sức mạnh dòng tiền để tìm ra dòng mạnh trong tuần qua cho thấy 4

ngành có dấu hiệu mạnh hơn thị trường ở thời điểm hiện tại là Thực phẩm, Dầu khí, Hóa chất, Giáo dục. Đây

là tổng quan ngành để đầu tư, cần phải tìm hiểu từng công ty trong ngành để tìm được công ty lợi thế chứ

không nên chỉ nhìn ngành mạnh mà quyết định mua hay bán.
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Biểu đồ tuần cho ta thấy đượcVN-Index giá tăng nhưng khối lượng giảm cho thấy sự Phân kỳ thì đợt tăng

trước xác suất cao sẽ không bền vững. Còn đợt giảm này cho thấy sự đồng pha và càng xuống thấp khối lượng

càng giảm cung cấp tín hiệu lực cung đang có dấu hiệu giảm dần cho thấy nhịp giảm này sắp kết thúc chờ tín

hiệu để đảo chiều.

Theo Nến Nhật

Đồ thị tuần

Đồ thị ngày

Xét về biểu đồ ngày VN-Index cho thấy mức hỗ trợ 1250 điểm đã bị phá thủng vào phiên 07/09 và hiện tại

đã trở thành mức kháng cự của VN-Index. Và vùng 1180 – 1200 điểm xuất hiện rất nhiều mẫu hình đảo chiều

tăng giá (như đánh dấu khoanh tròn trên biểu đồ ngày) chứng minh đây là vùng giá khả năng có lực cầu mạnh

khả năng cao có nhịp hồi tại vùng 1180 – 1200 điểm. Tạm thời VN-Index vẫn đang đi ngang trong vùng 1180 –

1250 trước khi xuất hiện một lý do để có thể xuất hiện một xu hướng mới.
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Đồ thị kỹ thuật Ichimoku, Tenkan-sen và Kijun-sen vẫn đang là kháng cự và cản VN-Index tiếp tục tiến lên.

Mây phía trước vẫn là mây xanh khá tốt nhưng đường trễ vẫn chưa thoát được lên. Dự kiến VN-Index vẫn còn

thời gian để tích lũy trước khi phát triển xu hướng tiếp theo.

Hiện tại VN-Index đang trong giai đoạn đi ngang trong vùng 1180 – 1250, tâm lý thị trường đang ở mức

Sợ hãi và rất gần Sợ hãi tột độ nên không nhất thiết nhà đầu tư phải bán bằng mọi giá tại vùng này. Mà hãy tận

dụng tâm lý thị trường để có cơ hội sở hữu những cổ phiếu có nền tảng tốt và triển vọng sáng để tích trữ khi

giá được thị trường cho về vùng hấp dẫn (sàn-trần). Đối với nhà đầu tư theo hệ thống giao dịch thì thời điểm

này luôn theo dõi quan sát thị trường chờ FTD (Bùng nổ theo đà) và tham gia vào những cổ phiếu dẫn đầu.

Thị trường đang trong trạng thái sideway trong downtrend. Có thể cân nhắc giải ngân dần dần ở vùng

1180-1200 điểm, vì mức độ sợ hãi tham lam của thị trường đã về 22 điểm (với người mua theo FACs, tích trữ

cổ phiếu).

Tổng quan thị trường chung

Thị trường đang trong xu hướng Downtrend

Theo Ichimoku

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG



HASECO SECURITIES 

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%)
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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

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/

