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TổngÊquan VN-Index 
HNX-
Index 

ChỉÊsố 1218.93 266.91 

  Thay đổi (điểm) 13.50 2.66 

  Thay đổi (%) 1.12 1.01 

KLGDÊ(triệuÊcp) 473 58 

GTGDÊ(tỷÊđồng) 11.157 1.157 

NĐTÊnướcÊngoàiÊgiaoÊdịchÊròngÊ 

HOSE 423 

HNX -1 

UPCOM 

   

3 

(tỷ đồng) 

(tỷ đồng) 

(tỷ đồng) 

TopÊcổÊphiếuÊảnhÊhưởngÊVNINDEX 

PHIÊNÊPHỤCÊHỒIÊKỸÊTHUẬT,ÊHẠÊTỶÊTRỌNGÊCỔÊPHIẾU 

ChuyểnÊđộngÊthịÊtrườngÊvàÊdựÊbáo:Ê 

Thị trường có phiên hồi phục kỹ thuật, tăng mạnh vào cuối phiên với sự kéo giá các cổ 
phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản thấp vẫn đang là trở ngại cho một sự thuyết phục  nhà 
đầu tư tham gia bắt đáy. VNindex có thể tiếp tục tăng lên vùng 1230 điểm trong các 
phiên tới, và đây là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu để 
quản trị rủi ro trước sự kiện có ảnh hưởng lớn - quyết định lãi suất của FED trong tuần 
này. Mức tăng lãi suất được dự báo sẽ từ +0.75% đên +1% và nhà đầu tư thận trọng 
theo dõi phản ứng của thị trường tài chính thế giới. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy 
thị trường vẫn có khả năng điều chỉnh về vùng 1180 trong ngắn hạn, tuy nhiên dòng 
tiền bắt đáy vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi đan xen những phiên điều chỉnh. 
Chiến lược đề xuất là hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên phục hồi kỹ thuật, quản trị 
rủi ro trước những tin tức gây biến động mạnh lên thị trường. Đối với nhà đầu tư trung 
dài hạn, có thể nhân cơ hội thị trường điều chỉnh để mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ 
bản như ngân hàng, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện khi có mức giá 
hấp dẫn. 

CỔÊPHIẾUÊQUANÊTÂM:ÊGMD,ÊREE,ÊTNG,ÊFPT,ÊSZC,ÊNLG,ÊMBB,ÊPC1 

MộtÊvàiÊthôngÊtinÊvĩÊmôÊđángÊquanÊtâm: 

- Thị trường chứng khoán thế giới giao dịch với biên độ rộng và trái chiều khi chứng 
khoán Châu Á đóng cửa với sác xanh còn thị trường châu Âu cùng với hợp đồng tương 
lai trên thị trường Mỹ đang giảm điểm lúc kết thúc phiên châu Á. Trong tuần này Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có quyết định lãi suất - đang được thị trường dự báo ở mức 
tăng 0.75% và thể hiện thái độ kiên quyết trong cuộc chiến chống lạm phát -  nhà đầu 
tư thận trọng. 

- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm của Vương quốc Anh tăng lên mức cao nhất kể từ 
tháng 10 năm 2008 ở mức 3,295%, tăng 18 điểm cơ bản kể từ thứ Sáu. 
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ẢnhÊhưởngÊtíchÊcực:Ê 
BID,ÊVIC,ÊGVR,ÊCTG,ÊVHMÊ… 
 
ẢnhÊhưởngÊtiêuÊcực: 
BCM,ÊNVL,ÊVCG,ÊVSH,ÊBHNÊ... 
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DANHÊMỤCÊKHUYẾNÊNGHỊ  

Mã ThôngÊtin NgàyÊkhuyếnÊ
nghị 

GiáÊkhuyếnÊ
nghịÊMua GiáÊmụcÊtiêu Upside Hành 

động 

GMD 

- Có rất nhiều chất xúc tác để nhìn vào GMD 2022, (1) gemalink sẽ 
chạy full công suất trong toàn năm 2022, so với 2021 chỉ chạy full từ 
quý 3, (2) Nam Đình Vũ đã chạy vượt công suất từ 2022 với nhiều 
tuyến dịch vụ mới, (3) GMD có thể sẽ bán tiếp 25% cổ phần Gemalink 
để làm gemalink giai đoạn 2, (4) sửa đổi thông tư 54/2018/TT-BGTVT 
để tăng phí bốc dỡ thêm 10%/năm trong khoảng 3 năm, lộ trình này đã 
trì hoãn 1 năm khi 2021 dịch bệnh bùng phát, kỳ vọng 2022 sẽ có hiệu 
lực.  
- UpdateÊ28/7:ÊUpdateÊ02/08:ÊKếtÊquảÊkinhÊdoanhÊquýÊ2Ê tíchÊcực,Ê
doanhÊthuÊđạtÊ978ÊtỷÊđồng,ÊLNSTÊctyÊmẹÊđạtÊ288ÊtỷÊđồng,ÊlầnÊlượtÊ
tăngÊ30%ÊvàÊgấpÊđôiÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊLợiÊnhuậnÊquýÊ3ÊdựÊbáoÊtiếpÊ
tụcÊkhảÊquan. 

17/05/2021 37.500 58.000 44,0% GIỮ 

FPT 

- Doanh nghiệp đang được hưởng lợi nhờ vào việc chuyển đổi số của 
các doanh nghiệp sau dịch bệnh Covid. Trong năm 2021, doanh thu 
mảng chuyển đổi số tăng 71% so với cùng kỳ, và con số này chiếm gần 
16% trong tổng doanh thu.  
- Kết quả kinh doanh đang hồi phục sau dịch bệnh ở các mảng kinh 
doanh của FPT. Là cổ phiếu ưa thích cho các nhà đầu tư trung dài hạn. 
UpdateÊ28/07:ÊQuýÊ2ÊnămÊ2022,ÊdoanhÊthuÊcủaÊFPTÊđạtÊ10.096ÊtỷÊ
đồng,ÊlợiÊnhuậnÊđạtÊ1251ÊtỷÊđồng,ÊlầnÊlượtÊtăngÊ16.8%ÊvàÊ25.1%ÊsoÊ
vớiÊcùngÊkỳ. 

17/11/2021 98.300 120.000 22,0% MUA 

PC1 

- PC1 đã phát điện thương mại 3 nhà máy điện gió, tổng công suất 
144MW và được hưởng ưu đãi giá FIT, đóng góp tích cực vào lợi 
nhuận 2022. Trong khi đó, các mảng bất động sản & khai khoáng đóng 
góp lợi nhuận từ 2023, giúp PC1 duy trì tăng trưởng dài hạn mức cao. 

30/11/2021 37.900 48.000 26,6% GIỮ 

KBC 

- Tăng trưởng trong năm 2022 của KBC đến từ (1) bán sỉ dự án khu 
dân cư Tràng Cát, (2) ghi nhận bàn doanh thu từ khu công nghiệp Nam 
Sơn Hạp Lĩnh, (3) ghi nhận một phần doanh thu từ các khu công 
nghiệp tại Hưng Yên. 
-ÊUpdateÊ28/7:ÊHoạtÊđộngÊchoÊthuêÊđấtÊtạiÊKCNÊQuangÊChâu,ÊKCNÊ
NamÊSơnÊHạpÊLĩnh,ÊKCNÊTânÊPhúÊTrung,ÊvàÊbánÊhàngÊtạiÊKhuÊđôÊ
thịÊTràngÊCátÊsẽÊlàÊđộngÊlựcÊtăngÊtrưởngÊchính.ÊVùngÊ40-41ÊlàÊcóÊ
khảÊnăngÊđạtÊđượcÊtrongÊngắnÊhạn,ÊtrướcÊkhiÊtiếnÊđếnÊvùngÊđỉnhÊ
cũÊlịchÊsử.Ê 

10/02/2022 42.600 49.000 15,0% GIỮ 

TNG 

- TNG là doanh nghiệp may mặc lớn thứ 3 trong các doanh nghiệp 
niêm yết, xuất khẩu chiếm 95% doanh thu may mặc, trong đó thị 
trường Mỹ và EU chiếm 80% doanh thu xuất khẩu. TNG có khả năng 
ghi nhận doanh thu đột biến nhờ khu công nghiệp Sơn Cầm 1 trong 
năm 2022. 
UpdateÊ28/7:ÊDoanhÊthuÊthángÊ5ÊtăngÊ42%ÊvàÊlợiÊnhuậnÊtăngÊ47%Ê
soÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊTiếpÊtụcÊgiữÊkhuyếnÊnghịÊMUA.ÊHiệuÊchỉnhÊgiáÊdoÊ
TNGÊchiaÊcổÊtức. 

08/03/2022 28.200 33.4300 18,4% GIỮ 

DCM 

-ÊXuất khẩu phân bón dự báo trong quý 2 tiếp tục khả quan. Giá và sản 
lượng tăng, trong bối cảnh căng thẳng Ukraine - Nga và dịch bệnh tại 
Trung Quốc dẫn đến gián đoạn nguồn cung, nhu cầu phân bón tăng khi 
Ấn Độ chuẩn bị bước vào mùa vụ gieo trồng tháng 6 đến tháng 9. 
-ÊUpdateÊ28/6:ÊGiáÊphânÊbónÊgiảmÊdoÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊyếu 

03/06/2022 40.700 46.000 13,0% GIỮ 

REE 
Tăng trưởng 2022 đến từ mảng năng lượng. Thủy điện với tăng trưởng 
sản lượng mới từ Nhà máy thủy điện Thượng Kom Tum. Điện gió với 
việc REE sở hữu 127 MW điện gió được hưởng giá FIT ưu đãi. 

28/06/2022 87.600 100.000 14,1% MUA 
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DANHÊMỤCÊCỔÊPHIẾUÊĐÃÊBÁNÊ(LÃI/LỖ)  

Mã NgàyÊkhuyếnÊnghị GiáÊMuaÊ(đồng) NgàyÊbán GiáÊbánÊ(đồng) TỷÊsuấtÊsinhÊlời 

BVH 31/08/2020 49.900 11/09/2020 47.650 -4,5% 

VHC 07/08/2020 36.200 23/09/2020 43.000 18,8% 

MWG 07/08/2020 78.000 23/09/2020 101.900 30,6% 

VNM 07/08/2020 115.000 23/09/2020 129.200 12,3% 

VRE 07/08/2020 26.000 23/09/2020 29.100 11,9% 

FPT 07/08/2020 46.500 23/09/2020 51.100 9,9% 

PAC 27/04/2020 20.300 09/10/2020 26.200 29,1% 

HPG 07/08/2020 24.000 16/10/2020 29.100 21,3% 

DHC 07/08/2020 45.000 12/11/2020 51.500 14,4% 

KBC 10/08/2020 13.500 19/11/2020 14.950 10,7% 

GAS 23/09/2020 72.700 24/11/2020 82.500 13,5% 

HPG 09/11/2020 31.500 24/11/2020 37.500 19,0% 

MWG 23/09/2020 101.900 24/02/2021 133.800 31,0% 

VHM 07/08/2020 79.500 24/02/2021 105.800 33,1% 

REE 23/09/2020 40.050 01/03/2021 56.900 42,1% 

IMP 16/11/2020 50.600 14/04/2021 72.000 42,3% 

VNM 23/09/2020 106.000 19/04/2021 96.100 -9,3% 

NT2 11/09/2020 23.750 19/04/2021 20.950 -11,8% 

HPG 20/01/2020 41.700 20/04/2021 57.200 37,2% 

PC1 16/12/2020 22.400 17/05/2021 25.050 11,8% 

FPT 20/01/2021 63.300 19/05/2021 90.800 43,4% 

PTB 24/02/2021 75.400 24/05/2021 89.500 18,7% 

NTP 24/12/2020 36.300 31/05/2021 45.200 24,5% 
MWG 24/02/2021 133.800 01/07/2021 151.100 12,9% 

VRE 23/09/2020 29.100 20/07/2021 26.700 -9,0% 

CSV 20/01/2021 28.300 16/08/2021 35.000 23,7% 

DRC 01/03/2021 28.600 18/08/2021 34.700 21,3% 

PLX 24/02/2021 57.300 04/10/2021 53.800 -6,1% 

GAS 28/05/2021 79.000 07/10/2021 111.000 40,5% 

STK 14/04/2021 33.400 11/10/2021 53.000 58,7% 

NLG 05/10/2021 42.250 04/11/2021 60.100 42,2% 

HAH 02/08/2021 44.150 17/01/2022 59.900 35,7% 
SGP 01/09/2021 40.400 17/01/2022 28.800 -28,7% 
DHC 17/05/2021 80.500 16/02/2022 78.100 -3,0% 
DGC 20/04/2021 60.800 19/04/2022 254.800 319,1% 
PLC 11/08/2021 32.300 07/06/2022 29.900 -7,4% 
HPG 11/10/2021 57.200 07/06/2022 33.200 -41,9% 
PTB 09/06/2021 59.000 29/08/2022 66.000 11,9% 
CTG 18/0/2022 34.550 14/09/2022 27.000 -21,8% 



 

 

TỔÊCHỨCÊTHỰCÊHIỆNÊBÁOÊCÁO 
  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng 
Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính 
thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ 
cao. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Tư vấn tài chính và Tư 
vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  
 
 
 
HệÊthốngÊchiÊnhánhÊ 
Ê 

� TrụÊsởÊchính: 
Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 
Điện thoại: (8428) 3833 6333 
Fax: (028) 3833 3891  

� ChiÊnhánhÊSàiÊGòn: 
Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3821 8666 
Fax: (028) 3821.4891 

� ChiÊnhánhÊHàÊNội: 
Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 3944 5175 
Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176 
 
 
 
 

KHUYẾNÊCÁOÊ 

BáoÊcáoÊnàyÊchỉÊnhằmÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcácÊtổÊchứcÊđầuÊtưÊcũngÊnhưÊnhàÊđầuÊtưÊcáÊnhânÊvàÊkhôngÊ
hàmÊýÊđưaÊraÊlờiÊkhuyênÊchàoÊmuaÊhayÊbánÊbấtÊkỳÊchứngÊkhoánÊnào.ÊCácÊquanÊđiểmÊvàÊnhậnÊđịnhÊtrìnhÊ
bàyÊtrongÊbáoÊcáoÊkhôngÊtínhÊđếnÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊmụcÊtiêuÊvàÊchiếnÊlượcÊcụÊthểÊcủaÊtừngÊnhàÊđầuÊtư.ÊNhàÊ
đầuÊtưÊnênÊxemÊbáoÊcáoÊnàyÊnhưÊmộtÊnguồnÊthamÊkhảoÊvàÊphảiÊchịuÊtoànÊbộÊtráchÊnhiệmÊđốiÊvớiÊquyếtÊ
địnhÊđầuÊtưÊcủaÊmình.ÊCôngÊtyÊChứngÊkhoánÊNgânÊhàngÊĐôngÊÁÊ(DAS)ÊtuyệtÊđốiÊkhôngÊchịuÊtráchÊnhiệmÊ
bấtÊkỳÊthiệtÊhạiÊnàoÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊsửÊdụngÊtoànÊbộÊhoặcÊtừngÊphầnÊthôngÊtinÊcủaÊbáoÊcáoÊnày. 
CácÊquanÊđiểm,ÊnhậnÊđịnh,ÊđánhÊgiáÊ trongÊbáoÊcáoÊ làÊquanÊđiểmÊcáÊnhânÊcủaÊcáÊnhânÊngườiÊviếtÊmàÊ
khôngÊđạiÊdiệnÊchoÊquanÊđiểmÊcủaÊDASÊvàÊcóÊthểÊthayÊđổiÊmàÊkhôngÊcầnÊbáoÊtrước. 
ThôngÊtinÊsửÊdụngÊtrongÊbáoÊcáoÊnàyÊđượcÊDASÊthuÊthậpÊtừÊnguồnÊđángÊtinÊcậyÊvàoÊthờiÊđiểmÊcôngÊbố.Ê
TuyÊnhiên,ÊDASÊkhôngÊđảmÊbảoÊđộÊchínhÊxácÊthôngÊtinÊnày. 
BáoÊcáoÊnàyÊlàÊtàiÊsảnÊvàÊđượcÊgiữÊbảnÊquyềnÊbởiÊDAS.ÊKhôngÊđượcÊphépÊsaoÊchép,ÊphátÊhànhÊcũngÊnhưÊ
táiÊphânÊphốiÊbáoÊcáoÊvìÊbấtÊkỳÊmụcÊđíchÊgìÊnếuÊkhôngÊcóÊvănÊbảnÊchấpÊthuậnÊcủaÊDAS.ÊVuiÊlòngÊghiÊrõÊ
nguồnÊkhiÊtríchÊdẫnÊnếuÊsửÊdụngÊcácÊthôngÊtinÊtrongÊbáoÊcáoÊnày.Ê 
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