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3|Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Trung

Quốc (NBS), tăng trưởng tổng sản phẩm

quốc nội (GDP) của nước này trong Q2/22

giảm 2,6% so với quý trước và chỉ tăng

0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn

so với mức dự báo 1% của giới chuyên

gia. Lũy kế 6T22, GDP Trung Quốc tăng

2,5% svck.

Sản lượng công nghệp và doanh số bán lẻ Trung 

Quốc đều tăng chậm hơn dự báo trong tháng 7

GDP Trung Quốc trong quý Q2.22 ghi

nhận mức thấp nhất trong 2 năm qua
Thị trường địa ốc Trung Quốc cũng tiếp 

tục đà tụt dốc

Theo NBS, Sản xuất công nghiệp tháng 7 của

Trung Quốc tăng 3,8% so với cùng kỳ năm

ngoái, thấp hơn so với kỳ vọng tăng 4,6% và

giảm so với con số tăng 3,9% của tháng 6.

Doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 2,7% svck, thấp

hơn kỳ vọng 5,0% và giảm từ 3,1% trong

tháng trước.

Đầu tư bất động sản của các công ty phát triển

địa ốc giảm 6,4% trong 7 tháng đầu năm, sâu

hơn mức giảm 5,4% ghi nhận trong 6 tháng –

theo NBS. Giá nhà mới tại 70 thành phố lớn giảm

tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng 7. Giá bất động

sản Trung Quốc giảm tháng thứ 11 liên tiếp trong

tháng 7/2022, qua đó cho thấy những nỗ lực của

Chính phủ chưa thể xoa dịu cuộc khủng hoảng

bất động sản tại nước nảy.

Chính sách Zero Covid nghiêm ngặt và ảnh hưởng liên đới từ xung đột Nga-Ukraine đã để lại hệ lụy vào tăng trưởng kinh tế của Trung

Quốc. Bên cạnh đó, thị trường Bất động sản vốn chiếm trọng số lớn (đóng góp khoảng 20%) trong GDP nước này đang ở trong tình

trạng ngưng trệ càng làm mờ nhạt đi bức tranh phục hồi của nền kinh tế. PBOC đang đối mặt với áp lực đến từ cả hai chiều, khi chính

sách tiền tệ nới lỏng nhằm thúc đẩy nền kinh tế lại đang đi ngược lại xu hướng toàn cầu (các NHTW lớn đều đang trong chu kỳ thắt

chặt để chống lại sự leo thang của lạm phát), góp phần gây tác động làm yếu đi mức mạnh của đồng nội tệ.
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4|Nhiều thách thức với Trung Quốc ở phía trước

• Đợt nắng nóng lịch sử đang diễn ra cản trở hoạt động sản xuất. Trung Quốc hiện đang

hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất 6 thập kỷ, gây thiếu điện tại nhiều nơi. Nắng

nóng cũng ảnh hưởng đến mùa màng nhiều vùng nông nghiệp, khiến giá rau tăng vọt.

Vài ngày trước, giới chức Tứ Xuyên, trung tâm khai thác lithium và sản xuất hàng điện tử,

đề nghị các nhà máy tỉnh này đóng cửa một tuần để duy trì nguồn cung điện cho người dân,

giảm bớt tình trạng thiếu điện. Tứ Xuyên là tỉnh giàu khoảng sản như lithium và polysilicon –

các vật liệu thô quan trọng với ngành công nghiệp điện tử và quang điện mặt trời. Nhiều

công ty bán dẫn quốc tế hiện có nhà máy tại tỉnh này, bao gồm Texas Instruments, Intel,

Onsemi, Foxconn, hay hãng pin lithium khổng lồ CATL cung cấp pin điện Tesla. Việc đóng

cửa các nhà máy trong một tuần có thể bóp nghẹt nguồn cung polysilicon và lithium

và đẩy giá các vật liệu này tăng cao.

• Niềm tin của người dân thấp, nói không với vay nợ, đe dọa động cơ tăng trưởng của

kinh tế thế giới. Theo Bloomberg, các khảo sát gần đây cho thấy các hộ đình Trung Quốc

đang bi quan về tăng trưởng thu nhập tương lai hơn bao giờ hết – thậm chí còn hơn cả lúc

khởi điểm của đại dịch năm 2020 hay sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong

nửa đầu năm 2022, các hộ gia đình đã tích lũy 10.300 tỷ nhân dân tệ tiền gửi tiết kiệm ngân

hàng, lớn hơn gần 13% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng lớn nhất trong lịch sử. Các

khoản vay của hộ gia đình chỉ tăng 8%, tốc độ thấp nhất kể từ năm 2007.

• Lạm phát chạm đỉnh 2 năm, PBOC vẫn hạ lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng

7 của Trung Quốc tăng 2,7% svck, mức tăng mạnh nhất trong vòng hai năm. Trong đó, giá

thịt heo tăng 20,2% làm cho tỷ lệ lạm phát nhích lên 0,27 điểm %, tiến gần đến mức lạm

phát mục tiêu bình quân 3% cả năm. Bất chấp áp lực lạm phát đang lớn dần, PBOC đã cắt

giảm một lãi suất chủ chốt áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn cấp cho các ngân hàng

thương mại về 2% từ 2,1%. Lãi suất của chương trình cho vay 1 năm cũng giảm về 2,75%

và 2,85%, nhằm “duy trì mức thanh khoản phù hợp và đầy đủ trong hệ thống ngân hàng”.

Tăng trưởng CPI hàng tháng svck của Trung Quốc
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5|Kinh tế Trung Quốc “hắt hơi” có kéo lùi tăng trưởng của Việt Nam?

Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam với giá trị thương mại lên tới gần 165 tỷ USD trong 2021, với các mặt hàng chủ yếu là

nông sản, máy móc và linh kiện điện tử. Ngoài ra, Trung Quốc đứng thứ tư trong số các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong

năm 2021 với tổng vốn đăng ký 2,9 tỷ USD.

→ Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc sẽ là một trong các rủi ro mà chứng khoán Việt Nam phải đổi mặt trong năm

2022. Nếu tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc suy yếu mạnh hơn dự tính của thị trưởng, có thể là do tình hình dịch bệnh phức

tạp trở lại, hay các chính sách quản lý kinh tế hà khắc của Chính phủ Trung Quốc đối với một số lĩnh vực, tình trạng thiếu điện hoặc

nợ xấu gia tăng của các doanh nghiệp phát triển bất động sản Trung Quốc, có thể gây ảnh hưởng lớn đến triển vọng xuất khẩu cũng

như tâm lý nhà đầu tư tại Việt Nam. Với một quốc gia kinh tế có độ mở cao như Việt Nam việc các thị trường lớn giảm tốc tăng

trưởng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ tăng trưởng GDP.
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6|Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô lên thị trường chứng khoán 
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Giá xăng dầu trong nước tiếp tục 
điều chỉnh giảm, góp phần giảm áp 
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7|Diễn biến thị trường tuần 08/0 15/08 – 19/08/2022

Kết tuần giao dịch 15/8 – 19/8/2022, chỉ số VNINDEX tăng

nhẹ 6,85 điểm (+0,54%) đạt mốc 1.269,18 điểm.

Khối lượng giao dịch có sự sụt giảm 7,42% khi chỉ đạt hơn

3,1 tỷ cổ phiếu; giá trị giao dịch đạt hơn 78 nghìn tỷ đồng,

tăng nhẹ 0,54% so với tuần giao dịch trước đó.

Khối lượng giao dịch từ ngày 15/8 – 19/8 cho thấy thời điểm

VNINDEX chững lại đà tăng điểm thì khối lượng giao dịch

vẫn được duy trì ổn định, không có quá nhiều biến động khi

cân bằng giữa lực mua và bán.

Trong phiên giảm điểm cuối tuần có thể thấy sự gia tăng

khối lượng từ nhóm Midcap và Smallcap, điều này thể hiện

dòng tiền đang có dấu hiệu rút dần khỏi hai nhóm cổ phiếu

này.
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8|Diễn biến thị trường tuần 15/08 – 19/08/2022

Giao dịch khối ngoại 15/08 – 19/08 

(Đơn vị: tỷ đồng)

Tuần vừa qua khối ngoại vẫn ghi nhận mua ròng, đạt giá

trị 567,15 tỷ đồng, trong đó HPG được giải ngân nhiều

nhất (gần 600 tỷ đồng), tiếp sau là HDB (261,7 tỷ đồng);

nhóm dầu khí cũng được mua nhiều với PVD (174 tỷ

đồng, PVS (69,9 tỷ đồng).

Nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 nhận được sự quan tâm

lớn của khối ngoại, với các đại diện nổi bật như: VNM

(118,7 tỷ đồng), MSN (108,8 tỷ đồng) và NVL (104,2 tỷ

đồng).

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản và hóa chất bị bán

ròng mạnh với KBC (-271 tỷ đồng), VHM (-241,8 tỷ đồng),

DGC (-97,7 tỷ đồng) và BSR (-88,9 tỷ đồng).
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9|Diễn biến tâm lý và dòng tiền tuần 15/08 – 19/08/2022

Trên biểu đồ xoay vị tương đối, nhóm cổ phiếu Midcap đang hướng

sát tới vùng Tụt hậu và khả năng sẽ di chuyển sang vùng này trong

tuần tới. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 hiện vẫn đang di

chuyển trong vùng Cải thiện và hướng sang vùng Dẫn dắt với tốc độ di

chuyển chậm. Riêng có nhóm cổ phiếu Smallcap lại có sự ngược dòng

di chuyển ngược từ vùng Suy yếu lên vùng Dẫn dắt cho thấy có sự

tham gia lại của dòng tiền.

Trong tuần vừa qua, nhóm ngành có đà hồi phục tốt nhất có thể kể

đến Hàng thiết yếu (+2,6%) và Năng lượng (+2,1%). Chiều ngược lại,

hai nhóm ngành có mức giảm mạnh nhất là 1% gồm có Nguyên vật

liệu và Dịch vụ tiện ích. Nhìn trên biểu đồ xoay vị tương đối, có thể

thấy nhóm ngành Năng lương (VNENE) vẫn đang di chuyển khá tốt

trong vùng Dẫn dắt sau khi di chuyển từ vùng Tụt hậu qua. Nhóm

ngành Hàng thiết yếu (VNCONS) dù ở trong vùng Tụt hậu nhưng với

đà tăng hiện tại thì đang di chuyển hướng sát về vùng Cải thiện. Nhóm

Tài chính (VNFIN) đã quay đầu ngược trở lại về vùng Suy yếu dù tuần

trước mới di chuyển qua vùng Dẫn dắt.

→ Nhóm ngành cần theo dõi trong thời gian tới là Bất động sản

(VNREAL) khi đang di chuyển từ vùng Cải thiện sang vùng Dẫn

dắt, cùng với việc gia tăng của dòng tiền cho kỳ vọng có thể tiếp

tục đà hồi phục
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10|Góc nhìn Kỹ thuật và nhận định

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-INDEX

Nhìn trên biểu đồ kỹ thuật khung thời gian ngày, VNINDEX

vẫn đang trong trạng thái đi ngang tại vùng 1.260 – 1.280

điểm cho thấy lực mua và bán đang giằng co khá quyết liệt.

Nhiều mẫu hình nến Doji được hình thành liên tiếp tại vùng

gap cũng là dấu hiệu suy yếu từ lực mua khi chưa thể đưa

chỉ số tiếp tục hồi phục. Nếu không có sự gia tăng từ phía

lực mua thì khả năng VNINDEX sẽ có nhịp test lại vùng hỗ

trợ ở 1.200 – 1.220 điểm.

VNINDEX đang có dấu hiệu suy yếu của lực mua khi liên tiếp tạo 4 nến Doji tại vùng 1.260 – 1.280 điểm, cùng

với đó là khối lượng giao dịch luôn duy trì ở sát đường trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán không ngừng

gia tăng cản trở việc hồi phục lên vùng 1.300 điểm. VNINDEX có thể sẽ có nhịp điều chỉnh test lại vùng hỗ trợ

quanh 1.220 điểm trong trường hợp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh. Nếu vùng hỗ trợ có thể hấp thụ lực bán tốt

thì tiềm năng hồi phục của VNINDEX vẫn còn.

Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu lại danh mục ở thời điểm hiện tại, chốt lời/ hạ tỷ trọng với những mã cổ phiếu

đã đạt mục tiêu hoặc đang gặp áp lực bán lớn tại vùng kháng cự. Chuẩn bị kịch bản cho trường hợp thị

trường điều chỉnh để có thể kịp thời đưa ra hành động quản trị rủi ro cho tài khoản.
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11|Cổ phiếu tiêu điểm
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Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

(HOSE: KBC)

Catalyst:

• Quỹ đất KCN sẵn sàng khai thác của KBC khoảng 260-270ha. Với tốc độ

cho thuê hiện tại, quỹ đất này đảm bảo đóng góp doanh thu ổn định trong

2022-2023. Sau năm 2023, quỹ đất KCN cho thuê sẽ phụ thuộc tốc độ đền

bù các dự án mới như Tràng Duệ 3 (687 ha), Cụm công nghiệp tại Long An,

Hưng Yên…Ngoài ra, động lực tăng trưởng cho KBC trong 2-3 năm tới còn

đến từ quỹ đất KĐT Tràng Cát (581ha) - Đã được cấp phép san lấp trong

Q4/21. KBC dự kiến sẽ đầu tư 3.000-4.000 tỷ đồng vào san lấp mặt bằng,

cơ sở hạ tầng trong 2022, dự kiến chuyển nhượng 30-50ha đất thương

phẩm mỗi năm tại dự án này.

• Trong ngắn hạn, KBC có áp lực trả khoản nợ trái phiếu 2.900 tỷ đồng sẽ

đáo hạn trong 6 tháng đầu năm 2023, và nhu cầu vốn đầu tư trong

2H.2022.

• Dự báo LN ròng 2022 đạt 3.500 tỷ đồng (+347% yoy)-tương đương P/E ở

mức 7.9 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• KBC kết tuần giao dịch từ ngày 15-19/8 giảm mạnh 6,38%, lấy lại đà tăng

điểm của 4 tuần liền trước và rơi khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng của xu

hướng tăng trung-dài hạn (quanh 37.2 - 37.5 +/-)

• Nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến của KBC trong vùng 35.1 - 36.2 +/-,

trường hợp CP giữ được vùng hỗ trợ này có thể giải ngân.

• Do KBC đã đánh mất xu hướng tăng trong trung - dài hạn, chúng tôi khuyến

nghị tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục tối đa là 20%.

• Target: 37.8 +/-, 40.9 +/- (target trung hạn). Stoploss: -5% so với giá mua
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Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam

(HOSE: VSC)

Catalyst:

• VSC hiện đang tích cực thực hiện các thương vụ M&A nhằm dần nâng

tầm doanh nghiệp thành một trong những tập đoàn ngành logistics

hàng hải có quy mô lớn nhất cả nước.

• Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với giá

thấp hơn nhiều thị giá, đối tượng được quyền mua riêng lẻ không rõ

ràng.

• Phát hành riêng lẻ với giá thấp sẽ gây thiệt hại cho cổ đông hiện hữu vì

việc này đồng nghĩa với cổ đông hiện hữu đang phải mua cổ phiếu với

giá đắt và quyền của họ về các vấn đề trọng yếu bị suy giảm do tỷ lệ sở

hữu doanh nghiệp giảm.

• Dự báo LNST 2022 đạt 415 tỷ đồng (+18% yoy) - tương đương P/E ở

mức 10.7 lần

Phân tích kỹ thuật:

• VSC kết tuần giao dịch từ ngày 15-19/8 điều chỉnh giảm 2,92%, với sự

phục hồi của 2 phiên Thứ Năm và Thứ Sáu giúp thu hẹp đà giảm điểm

trong tuần của cổ phiếu

• VSC cho thấy dấu hiệu dừng lại đà giảm khi về đến vùng hỗ trợ mạnh

quanh 36.6 +/-. Nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến của cổ phiếu

trong tuần tới, trường hợp CP giữ được vùng hỗ trợ này có thể giải

ngân.

• Do VSC đã đánh mất xu hướng tăng trong trung - dài hạn, chúng tôi

khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục tối đa là 20%.

• Target: 39.1 +/-, 41.0 +/- (target trung hạn). Stoploss: -5% so với giá

mua
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Catalyst:

• HDG sở hữu bảy nhà máy điện với công suất điện năng lượng tái tạo là

462MW-Kỳ vọng danh mục này sẽ tạo ra doanh thu từ 1,8 - 2 nghìn tỷ đồng

mỗi năm, với tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể lên đến 70%.

• HDG đang trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và đang khảo sát bốn trang trại

điện gió cho giai đoạn sau năm 2022, bao gồm: trang trại điện gió Ea H’leo

(20 MW) tại Đắk Lắk; Trang trại điện gió Hướng Phùng (30 MW) ở Quảng

Trị; Trang trại điện gió Phước Hữu (50 MW) tại Ninh Thuận; và một trang trại

điện gió (40 MW) ở Sóc Trăng.

• Trong giai đoạn 2022-2023, việc bán và bàn giao dự án Charmvilla (cộng với

dòng tiền hoạt động từ 462 MW trong danh mục dự án năng lượng tái tạo) sẽ

là những yếu tố hỗ trợ cho kết quả kinh doanh của HDG.

• Dự báo LNST 2022 đạt 1,350 tỷ đồng (+23% yoy) - tương đương P/E ở mức

9.6 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• Sau phiên Thứ Hai "bùng nổ theo đà", HDG điều chỉnh ở cả 4 phiên còn lại

trong tuần khiến đà tăng điểm thu hẹp, kết tuần 15-19/8 cổ phiếu ghi nhận

tăng 2,32%.

• HDG đã có phiến giao dịch tích cực về cả giá và khối lượng trong ngày Thứ

Hai (15/8) tuy nhiên cổ phiếu sau đó đã không duy trì được đà tăng khi gặp

lại kháng cự mạnh quanh 54.5 +/-. Cần tiếp tục quan sát diễn biến của cổ

phiếu đối với vùng hỗ trợ quanh 51.1 - 52.5 +/-, trường hợp CP giữ được

vùng hỗ trợ này có thể giải ngân.

• Target: 57.0 +/-, 61.2 +/- (target trung hạn). Stoploss: -5% so với giá mua

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 

(HOSE: HDG)
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Catalyst:

• PDR thực hiện chiến lược bán bán sỉ sản phẩm và tập trung nguồn lực vào

phát triển dự án đang mang đến sự tăng trưởng trong kinh doanh và hiệu

quả đầu tư ấn tượng. Công ty đặt mục tiêu LNTT tích lũy giai đoạn 2019-

2023 đạt 14.270 nghìn tỷ đồng. Tương đương mức CARG 51%. (Năm

2023 mục tiêu LNTT 5.700 tỉ đồng).

• Tại thời điểm cuối năm 2021, PDR có tổng diện tích dự án là 5.800 ha đang

được nghiên cứu và phát triển. Nếu tính cả quỹ đất cho KCN, tổng quỹ đất

của PDR lên đến 7.400 ha – đáp ứng chiến lược phát triển trong 5-10 năm

tiếp theo.

• Trong các quý tới, PDR kỳ vọng ra mắt thị trường các sản phẩm bất động

sản với ước tính giá trị thị trường lên đến 33.000 tỷ đồng, tập trung tại các

thị trường Bình Định, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

• Dự báo LNST 2022 đạt 3,150 tỷ đồng (+68% yoy) - tương đương P/E ở

mức 12.3 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• PDR ghi nhận tuần tăng điểm tích cực, tăng 7,06% trong tuần 15-19/8.

• Sau phiên ngày Thứ Tư (17/8) "bùng nổ theo đà", PDR chịu áp lực điều

chỉnh khi về lại vùng kháng cự mạnh 58.2 - 58.6 +/-. Cần tiếp tục quan sát

diễn biến của cổ phiếu đối với vùng hỗ trợ quanh 57.0 - 58.2 +/-, trường

hợp CP giữ được vùng hỗ trợ này có thể giải ngân.

• Do PDR vẫn chưa lấy lại được xu hướng tăng dài hạn, chúng tôi khuyến

nghị tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục tối đa là 20%.

• Target: 62.7 +/-, 66.5 +/- (target trung hạn).

Stoploss: -5% so với giá mua

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản

Phát Đạt

(HOSE: PDR)
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Thời gian 1 tháng 3 tháng 6 tháng Từ đầu năm Từ 01/01/2015 CAGR

Danh mục Giá trị 5.7% -3.5% -10.9% -12.1% 450.7% 25.0%

VN-Index 7.7% 2.2% -15.7% -16.8% 132.6% 11.7%

Danh mục Giá trị
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VNDIRECT - Gieo hạt Sức khỏe tài chính 

và An tâm đầu tư DGO

DINVEST – Cộng đồng tích sản, đầu tư 

thịnh vượng cùng VNDIRECT

DTRADE – Cộng đồng giao dịch chứng 

khoán cùng VNDIRECT

Tất cả các thông tin và chương trình của chúng tôi sẽ được cập nhật ở đây!
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