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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 1,171.31 -2.3% 277.80 -0.4%

KLGD (trCP) 2,358.15 -8.0% 294.82 -7.5%

GTGD (tỷ VND) 55,866.40 -8.8% 5,321.24 -14.1%

Tổng cung (trCP) 4,509.33 -21.4% 407.60 -7.7%

Tổng cầu (trCP) 4,957.91 -18.6% 376.88 -9.0%

KL mua (trCP) 131.55         -15.8% 1.52           -43.6%

KL bán (trCP) 162.15         16.0% 2.61           -60.9%

GT mua (tỷ VND) 4,856.05      -19.3% 29.18         -41.7%

GT bán (tỷ VND) 5,909.63      1.2% 69.17         -20.5%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài
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Thống kê thị trường

Giao dịch NĐT nước ngoài
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THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA

Thị trường giảm trở lại trong tuần giao dịch qua với

thanh khoản tiếp tục suy giảm.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 27,59 điểm (-

2,3%) xuống 1.171,31 điểm, HNX-Index giảm 1,08
điểm (-0,4%) xuống 277,8 điểm. Giá trị giao dịch trên

HOSE giảm 8,8% so với tuần trước đó với 55.866 ỷ

đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 8%
xuống 2.358 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch trên HNX

giảm 14,1% so với tuần trước đó với 5.321 tỷ đồng

tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 7,5% xuống
278 triệu cổ phiếu.

Thị trường giảm điểm trong 3 phiên đầu tuần với mức

giảm mạnh trong phiên thứ 3 và thứ 4. Sau đó, thị

trường đã hồi phục trở lại trong hai phiên cuối tuần với

mức tăng tốt vào ngày thứ 5.

Với diễn biến giảm điểm trên thị trường trong tuần qua
thì gần như toàn bộ các nhóm ngành cổ phiếu đều đi
xuống.

Nhóm cổ phiếu tiện ích cộng đồng giảm mạnh nhất với

9,2% giá trị vốn hóa, với các đại diện tiêu biểu đến từ

ngành con điện, nước, xăng dầu, khí đốt như GAS (-

13,1%), POW (-4,4%), REE (-10,6%), TDM (-2,7%),

BWE (-3,3%), GEG (-12,5%)...

Tiếp theo là nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin với

mức giảm 4,8% giá trị vốn hóa do chịu áp lực từ các
trụ cột như FPT (-5%), CMG (-8,1%)...

Cổ phiếu dầu khí cũng mất 4,4% giá trị vốn hóa do

chịu ảnh hưởng từ tình hình giá dầu thế giới, với các

cổ phiếu tiêu biểu như PLX (-3,1%), BSR (-14,5%),

OIL (-1,6%), PVD (-7,7%), PVS (-7,3%)...

Các ngành cổ phiếu còn lại cũng giảm khá như dịch vụ
tiêu dùng (-3,9%), công nghiệp (-3,4%), hàng tiêu
dùng (-1,7%), dược phẩm và y tế (-0,4%)...

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu trụ cột thị trường là

ngân hàng tăng nhẹ với 0,2% giá trị vốn hóa với các

mã như TCB (+4,3%), SHB (+1,1%), LPB (+1,5%),

KLB (+3,2%), SGB (+1,5%), BAB (+4,1%)...

Khối ngoại bán ròng trên hai sàn với giá trị ròng ước
đạt 1.131 tỷ đồng tương ứng với giá trị ròng gần 32

triệu đơn vị. Xét theo khối lượng ròng, FUEVFVND là

mã bị bán ròng nhiều nhất với 8,9 triệu chứng chỉ quỹ.

Tiếp theo là DXG với 6,6 triệu cổ phiếu và SSI với 5,2

triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, STB là mã chứng

khoán được mua ròng nhiều nhất với 4,8 triệu cổ

phiếu.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai

VN30 đang thấp hơn so với chỉ số cơ sở VN30 từ 7

đến 10 điểm cho thấy các trader đang nghiêng về khả

năng thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh.-8.0
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index điều chỉnh trở lại trong tuần qua với thanh khoản khớp lệnh tiếp tục suy giảm so với tuần giao dịch
trước đó và tiếp tục thấp mức trung bình 20 tuần gần nhất. Kết hợp với diễn biến trong tuần qua có thể thấy là
bên bán tiếp tục áp đảo trước bên mua nhất là trong ba phiên đầu tuần. Lực cầu có xuất hiện trong hai phiên

cuối tuần nhưng vẫn là khá yếu không đủ sức giúp thị trường kết tuần tăng điểm.

Trên góc nhìn kỹ thuật, với phiên giảm mạnh vào ngày 10/6 qua đó đánh mất ngưỡng tâm lý 1.300 điểm

(fibonacci retracement 38,2% sóng điều chỉnh a) thì VN-Index đã xác nhận kết thúc sóng hồi phục b để chuyển

sang sóng điều chỉnh c. Tuy nhiên, thị trường đã hãm bớt đà rơi sau khi test ngưỡng hỗ trợ 1.160 điểm (đáy

sóng điều chỉnh a) trong ba phiên liên tiếp (21/6-23/6) và hồi phục trở lại kể từ đây.

Với việc sóng điều chỉnh c chạm ngưỡng 1.160 điểm (đáy sóng điều chỉnh a) rồi hồi phục từ đây trong ba
phiên 21/6-23/6 nên có khả năng là bộ 3 sóng điều chỉnh a-b-c lần này đang đi theo dạng Flat (3-3-5). Theo
đó, sóng điều chỉnh c đang ở nhịp thứ tư và sẽ còn một nhịp thứ 5 nữa để kết thúc cấu trúc sóng lần này (theo
kịch bản Expanded Flat). Và diễn biến trong phiên 6/7 đã xác nhận cho điều này khi ngưỡng 1.160 điểm đã

không thể trụ vững. Với diễn biến hồi phục trong hai phiên gần nhất để lấy lại ngưỡng 1.160 điểm nhưng với
thanh khoản yếu thì chưa thể kết luận là sóng điều chỉnh c đã tạo xong đáy ở quanh ngưỡng 1.140 điểm mà
sẽ cần thời gian quan sát thêm.

Trong kịch bản tích cực, nếu sóng điều chỉnh c đã tạo xong đáy trong phiên 7/7 quanh ngưỡng 1.140 điểm thì

có thể VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục để hướng đến mục tiêu tiếp theo của thị trường là ngưỡng tâm lý 1.200

điểm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường điều chỉnh trở lại trong tuần qua sau khi thất bại trước ngưỡng tâm lý 1.200 điểm trong hai phiên

đầu tuần. Điều này khiến cho áp lực bán gia tăng mạnh sau đó và khiến thị trường tạo đáy mới trong năm

2022 ở quanh ngưỡng 1.140 điểm. Lực cầu sau đó xuất hiện trong khi bên bán khá yếu đã giúp thị trường hồi

phục trong hai phiên cuối tuần.

Tuy hồi phục về cuối tuần nhưng với thanh khoản suy yếu cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn yếu, thiếu sự ổn

định cho một sự hồi phục dài hơi của thị trường. Nên khả năng thị trường quay trở lại đà giảm trong tuần tới là

có thể xảy ra. Với góc nhìn ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị của chúng
tôi trong trang tiếp theo để đưa ra quyết định trong thời gian này.

Với góc nhìn dài hạn hơn, thị trường kỳ vọng sẽ có xu hướng tích lũy chặt chẽ dần, ở vùng giá hiện tại mặt

bằng giá cổ phiếu vẫn đang ở mức hấp dẫn bởi định giá P/E đang thấp trong bối cảnh đà hồi phục của nền

kinh tế sau đại dịnh vẫn được duy trì, nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng lợi

nhuận trong quý 2/2022. Các nhà đầu tư giá trị năm giữ cổ phiếu trong dài hạn có thể giải ngân ở các phiên

điều chỉnh mạnh như phiên 6/7 vừa qua. Và với quan điểm thị trường đang hình thành vùng tích lũy, các nhà

đầu tư dài hạn nên cân nhắc giải ngân từng phần bởi quá trình tích lũy có thể kéo dài. Không nên giải ngân

theo phong cách all in để tránh bị tâm lý căng thẳng trong giai đoạn hiện tại.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E

T.trưởng 

Doanh thu 

TTM

T.trưởng 

Lợi nhuận 

TTM

PVS 22.7 19-20.5 28-29 18        16.1 44.2% 49.5% Theo dõi chờ giải ngân 

PVT 19.05 17-18.5 23-24 16          9.0 17.8% 11.8% Theo dõi chờ giải ngân 

PET 31.85 27-28 34-36 26        12.8 14.3% 41.7% Theo dõi chờ giải ngân 

HPG 22.45 21.5-22.6 30-32 19          3.7 41.3% 17.8%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 

22+-

SSI 20.45 19.5-20.6 25-27 18          6.5 33.3% 66.6%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 

19.7+-

ASM 13.45 12.9-13.4 16-17 11          6.5 15.4% 83.4%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 

13+-

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở 

vị thế
MÃ

Giá hiện 

tại 

(1.000đ)

Giá mua  

(1.000đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá 

dừng lỗ  

(1.000đ)

Hiệu quả 

đầu tư (%)

23/06/2022 GEX 19.7 18.6 22-24 19 5.91%

23/06/2022 TCH 11.2 10.55 13-13.5 10.3 6.16%

23/06/2022 MBS 18.4 16.4 20-21 17 12.20%

23/06/2022 SCR 9.95 8.89 11-11.5 9.2 11.92%

27/06/2022 DBC 24.6 18.55 26-28 22 32.61%

27/06/2022 TCD 10.8 10.15 13-14 8.9 6.40%

28/06/2022 EVF 9.7 9.99 13-14 8.8 -2.90%

29/06/2022 VPI 62.3 63.2 76-78 59 -1.42%

30/06/2022 BSI 24.15 22.4 29-30 22 7.81%

1/7/2022 PLC 22.9 22.2 27-28 20 3.15%

4/7/2022 VCG 18.4 18.2 24-26 17 1.10%

4/7/2022 MBB 25.05 24.3 28-29 22 3.09%

7/7/2022 VNM 73 70.7 82-83 68 3.25%
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TIN VĨ MÔ

SGI Capital: Tăng trưởng GDP 

quý 3 có thể đạt 9%, đồng tiền 

Việt Nam ổn định nhất thế giới

Những yếu tố như doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp, thặng dư

ngân sách và đầu tư toàn xã hội đang hồi phục, tạo nền tảng cho tăng

trưởng GDP quý 3 có thể đạt 9% so với nền thấp cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công trong 6 tháng cuối 

năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu

tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2022, ước thanh toán đến ngày 30/6/2022 là

151.046,65 tỷ đồng, đạt 27,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng trưởng GDP năm 2022 

có khả năng vượt mục tiêu

Nếu không có biến cố lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế, kết quả tăng trưởng

GDP cả năm 2022 sẽ rất tốt, nhiều khả năng vượt mục tiêu tăng trưởng đề

ra từ 6-6,5%.

Đề xuất các lĩnh vực ưu tiên 

triển khai kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam

Công nghiệp; nông- lâm- thủy sản và dịch vụ là một trong số những ngành,

lĩnh vực được các các chuyên gia đề xuất, khuyến nghị ưu tiên lựa chọn

triển khai kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam…

Hàng loạt hạn chế trong xây 

dựng và quản lý vốn

Phê duyệt chủ trương khi chưa xác định rõ nguồn và khả năng cân đối

vốn; lập dự án đầu tư chưa phù hợp với chủ trương đầu tư; hồ sơ thiết kế

chưa hợp lý, thiếu cơ sở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ

mời thầu chưa đúng quy định… Hàng loạt những hạn chế trong hoạt động

xây dựng và quản lý vốn đầu tư tại các địa phương đã được Kiểm toán

Nhà nước nêu rõ...

Thủ tướng: Không được quên 

'kinh nghiệm xương máu' khi 

chưa có vaccine

Sáng ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ 

đạo, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại nhiều nước, Việt Nam vẫn là 

một trong số những quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới, nhưng 

tốc độ tiêm chủng vẫn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Trần Quốc 

Phương: Lạm phát ở Việt Nam 

chưa quá nóng như châu Âu 

hay Mỹ

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lạm phát tại Việt Nam chưa 

phải là vấn đề quá nóng như các nước châu Âu hay Mỹ. Đây là chia sẻ 

của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại họp báo 

Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra chiều 4/7…

Thủ tướng: Ưu tiên ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát, bảo đảm các cân đối lớn

Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh 

Chính nhấn mạnh trong bối cảnh tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng, kinh 

tế đang phục hồi toàn diện, thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai 

đoạn hiện nay.
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VHM chuyển nhượng hết vốn 

góp tại Vinpearl Landmark 81

HĐQT CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa công bố thông tin về việc 

chuyển nhượng cổ phần của CTCP Vinpearl Landmark 81. Được biết đối 

tác nhận chuyển nhượng là CTCP Vinpearl.

TIN DOANH NGHIỆP

Crack margin cao bất thường 

là yếu tố thuận lợi cho các 

nhà máy lọc dầu

"Năm nay là năm khá đặc biệt bởi chênh lệch giá giữa sản phẩm lọc và

dầu thô (crack margin) đang ở mức khá cao, cao bất thường so với các

năm", ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn

(BSR) cho biết.

CNG ước lãi trước thuế 6 

tháng hơn 91 tỷ đồng
CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý

2 và 6 tháng đầu năm 2022.

DPM dự chi trên 1,500 tỷ 

đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 

40%

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) thông

báo 21/07/2022 là ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 2/2021

bằng tiền mặt.

HPG cung cấp gần 4 triệu tấn 

thép trong nửa đầu năm 2022

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) đã sản 

xuất 4.3 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép xây 

dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 4 triệu tấn, tăng 

6%. Trong đó, thép xây dựng là 2.38 triệu tấn, tăng 29%.

TVB chính thức thay Chủ tịch 

HĐQT

CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) thông báo quyết định bổ nhiệm

ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện

theo pháp luật mới của TVB.

Sản lượng tiêu thụ giảm 

mạnh, Phân bón Bình Điền 

ước lãi trước thuế quý 2 

giảm 26%

Sau nhiều quý kinh doanh thuận lợi nhờ giá phân bón và sản lượng tiêu 

thụ tăng mạnh, việc làm ăn của CTCP Phân bón Bình Điền bắt đầu chững 

lại trong quý 2/2022, với lợi nhuận trước thuế giảm gần 26% so với cùng 

kỳ năm trước.

PGV dự chi trên 1,460 tỷ 

đồng trả cổ tức
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV) thông báo 15/07 là ngày 

đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%.

TTF chào bán riêng lẻ hơn 41 

triệu cp với giá 11,000 

đồng/cp

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) công bố nghị 

quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 để bổ 

sung vốn lưu động và mua cổ phần công ty cùng ngành, tổng cộng hơn 41 

triệu cp.

Ngành dệt may, da giày và 

nỗi lo chi phí: Bộ Công 

Thương đồng hành gỡ vướng

Bộ Công Thương đã quyết liệt gỡ dần vướng mắc giúp doanh nghiệp có 

thêm lực cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dự báo thị trường không 

mấy sáng.
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BIẾN ĐỘNG NGÀNH

Ngành truyền thông tăng 

mạnh nhất tuần với 2,2% giá 

trị vốn hóa

Trong tuần thị trường giảm điểm vừa qua, nhóm ngành truyền thông tích

cực nhất khi tăng 2,2% chủ yếu nhờ mã YEG (3,04%) và một số mã trong

ngành sách như SGD (+18,8%), ALT (13,11%), HTP (4,08%). Thời gian

vừa qua YEG có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông khi một số cổ đông lớn

trong đó có người sáng lập và Chủ tịch của YEG đã thoái vốn, đồng thời

chủ tịch cũ cũng không còn tham gia HĐQT của Công ty. Tại ĐHCĐ YEG

đặt kế hoạch doanh thu 588 tỷ đồng (-45.5%) và 24,7 tỷ lợi nhuận

(+24,7%), trong quý 1 công ty ghi nhận 67,5 tỷ doanh thu thuần và 839

triệu đồng lãi sau thuê. Nhóm các doanh nghiệp trong ngành sách tăng giá

sau khi NXB Giáo dục Việt Nam công bố mức lãi kỷ lục trong năm 2021

với 287,4 tỷ đồng nhờ giá sách giáo khoa theo chương trình mới tăng cao

3-4 lần so với sách cũ.

Nhóm dịch vụ tài chính tăng 

mạnh thứ hai với 1,6% giá trị 

vốn hóa

Nhóm cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính, tâm điểm là nhóm chứng khoán

tuần qua tăng 1,6%, mạnh thứ hai thị trường nhờ phiên tăng mạnh cuối

tuần. Nổi bật nhất là cổ phiếu SSI với mức tăng trần và KLGD tăng đột

biến (đạt hơn 30 triệu cổ phiếu, gấp 3 lần KLGD phiên trước đó). Là nhóm

cổ phiếu có độ nhạy lớn nhất thị trường chung, dòng chứng khoán vẫn là

nhóm có phản ứng sớm nhất khi thị trường đảo chiều. Hệ số PE thấp là

yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu ngành chứng khoán khi PE toàn ngành hiện chỉ

đạt 7.56x, vùng thấp nhất lịch sử. Kết thúc phiên giao dịch ngày

07/07/2022, SSI đang giao dịch ở mức PE 6.06x, là mức hấp dẫn khi so

sánh đến vị thế CTCK hàng đầu tại TTCK Việt Nam. Thông tin nhà đầu tư

sẽ được bán cổ phiếu từ chiều ngày T+2 , bắt đầu áp dụng từ tháng 8,

cũng là yếu tố hỗ trợ nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi vòng quay cổ phiếu

về tài khoản nhanh hơn sẽ góp phần làm tăng thanh khoản.



TOP GIAO DỊCH TUẦN

HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 STB 4,816,600 FUEVFVND (8,923,300) 1 PCG 119,300 SHS (447,700)

2 FUESSVFL 4,175,900 DXG (6,559,700) 2 SD5 105,200 NVB (288,300)

3 VNM 3,256,400 SSI (5,199,500) 3 PVS 57,100 PMC (256,300)

4 VIB 1,811,900 HPG (4,179,900) 4 PVC 53,900 BVS (234,300)

5 VND 1,495,100 VHM (2,754,100) 5 ONE 35,000 PLC (145,250)

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

VND 18.60         18.35           -1.34% 12,649,210 SHS 14.50              14.40              -0.69% 38,861,897

STB 22.00         22.50           2.27% 10,633,290 PVS 24.50              22.70              -7.35% 33,643,634

HAG 8.90           9.62             8.09% 9,920,870 CEO 28.00              29.20              4.29% 19,020,929

SSI 19.70         20.40           3.55% 8,980,570 HUT 26.80              25.80              -3.73% 16,260,869

HPG 22.40         22.45           0.22% 7,926,310 TTL 17.50              15.30              -12.57% 16,193,975

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

VAF 12.41 14.60 2.2 17.64% HKT 4.90 7.00 2.1 42.86%

DBC 20.95 24.60 3.7 17.42% NFC 13.20 18.00 4.8 36.36%

LCM 2.89 3.33 0.4 15.22% CLM 32.00 42.30 10.3 32.19%

CTD 53.80 60.70 6.9 12.83% TST 8.70 11.40 2.7 31.03%

HCM 21.60 24.30 2.7 12.50% BST 13.70 17.90 4.2 30.66%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

ACL 24.40 19.60 -4.8 -19.67% VTZ 9.90 7.70 -2.2 -22.22%

HOT 35.45 28.60 -6.9 -19.32% CX8 10.20 8.00 -2.2 -21.57%

TMT 22.00 17.80 -4.2 -19.09% VNC 46.50 37.80 -8.7 -18.71%

IDI 20.90 17.70 -3.2 -15.31% BKC 6.10 5.10 -1.0 -16.39%

PMG 14.10 12.00 -2.1 -14.89% VC2 23.10 19.40 -3.7 -16.02%

(*) Giá điều chỉnh
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Giá trị giao dịch tuần theo Ngành Chuỗi PE ngành và thị trường

239.064

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VND 12,649,210 12.3% 424 41.7        1.5 SHS 38,861,897 25.5% 2,002 6.9               0.9

STB 10,633,290 11.6% 2,089 10.8        1.2 PVS 33,643,634 5.3% 1,409 15.6             0.8

HAG 9,920,870 10.1% 531 18.3        1.9 CEO 19,020,929 4.3% 571 46.8             1.9

SSI 8,980,570 13.0% 1,261 15.1        1.3 HUT 16,260,869 4.8% 549 45.4             2.2

HPG 7,926,310 41.0% 6,143 3.5          1.3 TTL 16,193,975 3.3% 485 31.5             1.0

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

VAF 17.6% 8.2% 1,010 14.1        1.1 HKT 42.9% 3.2% 355 18.3             0.6

DBC 17.4% 10.0% 1,955 12.5        1.3 NFC 36.4% 11.7% 1,377 13.9             1.5

LCM 15.2% -0.4% -40 -          0.3 CLM 32.2% 17.5% 3,046 12.6             2.1

CTD 12.8% 0.0% -14 -          0.5 TST 31.0% 2.0% 443 23.5             0.5

HCM 12.5% 12.1% 1,266 18.5        1.4 BST 30.7% 11.0% 1,401 12.2             1.4

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

STB 4,816,600 11.6% 2,089 10.8        1.2 PCG 119,300 0.9% 84 88.1             0.8

FUESSVFL 4,175,900 N/A N/A N/A N/A SD5 105,200 4.5% 829 10.6             0.5

VNM 3,256,400 29.4% 4,894 14.9        4.4 PVS 57,100 5.3% 1,409 15.6             0.8

VIB 1,811,900 29.0% 3,235 7.8          2.0 PVC 53,900 1.4% 231 64.0             0.9

VND 1,495,100 12.3% 424 41.7        1.5 ONE 35,000 5.2% 641 10.8             0.5

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 357,305 20.8% 4,853 15.6        3.1 KSF 25,200 9.0% 1,373 61.2             3.9

VIC 266,213 -1.6% -624 -          2.0 THD 19,390 12.4% 2,155 25.7             3.0

VHM 265,616 31.4% 8,807 6.9          2.0 NVB 17,261 0.0% 0 87,193.9      3.0

BID 183,624 13.3% 2,273 16.0        2.0 IDC 15,972 13.2% 1,985 24.4             3.0

GAS 180,103 19.6% 5,262 17.9        3.2 BAB 12,502 8.2% 981 16.9             1.4
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LỊCH SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

11/3/2022 8/7/2022 25/3/2022 24/3/2022 DP3 Trả cổ tức bằng tiền mặt

30/5/2022 8/7/2022 7/6/2022 6/6/2022 HTR Trả cổ tức bằng tiền mặt

14/6/2022 8/7/2022 22/6/2022 21/6/2022 NTL Trả cổ tức bằng tiền mặt

15/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 ACM Tạm dừng Niêm yết

15/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 HNT Tạm dừng Niêm yết

17/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 DBH Tạm dừng Niêm yết

17/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 DT4 Tạm dừng Niêm yết

13/6/2022 8/7/2022 24/6/2022 23/6/2022 SEP Trả cổ tức bằng tiền mặt

29/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 VPG Niêm yết thêm

23/6/2022 8/7/2022 30/6/2022 29/6/2022 SDG Trả cổ tức bằng tiền mặt

30/6/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 DGC Niêm yết thêm

1/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 DXS Niêm yết thêm

2/6/2022 9/7/2022 14/6/2022 13/6/2022 SIC Đại hội Cổ đông Bất thường

9/6/2022 11/7/2022 22/6/2022 21/6/2022 GDA Trả cổ tức bằng tiền mặt

17/6/2022 11/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 TEC Tạm dừng Niêm yết

20/6/2022 11/7/2022 24/6/2022 23/6/2022 CDR Trả cổ tức bằng tiền mặt

29/6/2022 11/7/2022 12/7/2022 11/7/2022 NTP Phát hành cổ phiếu

1/7/2022 11/7/2022 12/7/2022 11/7/2022 VC6 Phát hành cổ phiếu

18/4/2022 12/7/2022 26/4/2022 25/4/2022 LCM Đại hội Đồng Cổ đông

26/5/2022 12/7/2022 13/6/2022 10/6/2022 DL1 Đại hội Cổ đông Bất thường

7/6/2022 12/7/2022 17/6/2022 16/6/2022 NS2 Trả cổ tức bằng tiền mặt

31/5/2022 12/7/2022 10/6/2022 9/6/2022 PGS Trả cổ tức bằng tiền mặt

17/6/2022 12/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 MC3 Tạm dừng Niêm yết

21/6/2022 12/7/2022 8/7/2022 8/7/2022 FDG Tạm dừng Niêm yết

23/6/2022 12/7/2022 28/6/2022 27/6/2022 BDT Trả cổ tức bằng tiền mặt

23/6/2022 12/7/2022 28/6/2022 27/6/2022 BDT Trả cổ tức bằng tiền mặt

1/4/2022 13/7/2022 25/4/2022 22/4/2022 VSP Đại hội Cổ đông Bất thường

28/6/2022 13/7/2022 7/7/2022 6/7/2022 SHP Trả cổ tức bằng tiền mặt

22/6/2022 13/7/2022 5/7/2022 4/7/2022 MSN Trả cổ tức bằng tiền mặt

28/4/2022 14/7/2022 24/5/2022 23/5/2022 SBD Đại hội Đồng Cổ đông
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1&3, Tòa nhà AS,
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được
xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá
nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan
điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin
tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó phòng: Hồ Ngọc Việt Cường
cuong.hnv2@shs.com.vn

Tổ trưởng nghiệp vụ: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng
thang.nd@shs.com.vn

Market Lens Final.pdf

