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3|Khủng hoảng khí đốt EU đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở Châu Âu

• Giá khí đốt tự nhiên ở Châu Âu ở mức 340 EUR / MWh, tăng gần

gấp đôi so với đỉnh đã tạo gần nhất vào tháng 3/2022 trong bối

cảnh lo ngại về nguồn cung dai dẳng. Nguồn cung cấp khí đốt Nga

cho Châu Âu qua Nord Stream giảm còn 20% công suất sau khi

Gazprom tạm dừng hoạt động tuabin khí thứ 2. Thêm vào đó, một đợt

hạn hán lịch sử gây ra bởi một mùa hè khô cằn ở mức kỷ lục trên khắp

châu Âu đe doạ đến nguồn cung năng lượng điện.

• Theo ước tính của S&P Global Platts, do cơn bão giá nguyên liệu

(khí thiên nhiên) tăng vọt, châu Âu đã cắt giảm 1/4 công suất phân

đạm và trong tương lai, sẽ còn tiếp tục cắt giảm nhiều hơn nữa.

• Theo cảnh báo từ Hiệp hội Phân bón Quốc tế, nông dân trên khắp

thế giới có khả năng cắt giảm 7% lượng phân bón sử dụng vào

mùa tới, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008. Điều này cũng có nghĩa là

giảm đáng kể thu hoạch ngũ cốc và tăng đáng kể nguy cơ khủng hoảng

lương thực.

Khủng hoảng nguyên liệu khí đốt hiện là vấn đề nghiêm trọng nhất

và chưa có cách giải quyết triệt để ở Châu Âu, hậu quả ngày càng

nghiêm trọng hơn nữa khi các doanh nghiệp có xu hướng tiếp tục

cắt giảm phân bón, sẽ ảnh hưởng đến giá ngũ cốc, lương thực thế

giới. Ngoài ra nguồn cung năng lượng điện cũng có thể ảnh

hưởng mạnh, gây thiệt hại đến nhu cầu sản xuất công nghiệp của

EU trong thời gian tới.
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4|Trung Quốc cắt giảm sản xuất do đối mặt với nguy cơ thiếu điện

• Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt nhất

trong vòng 6 thập kỷ, với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở hàng chục

thành phố. Nắng nóng gay gắt đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa

nhiệt độ tại các văn phòng và gia đình tăng đột biến, gây áp lực

lên lưới điện. Hạn hán cũng đã làm cạn kiệt mực nước sông, làm

giảm lượng điện sản xuất tại các nhà máy thủy điện.

• Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp

“cấp độ 1”, mức cao nhất trên thang xếp hạng. Ít nhất 50 máy phát

điện di động từ các địa phương khác đã được huy động nhằm

giúp ổn định mạng nguồn cung điện tại địa phương này. Cơ quan

chức năng tỉnh này đã ngừng cấp điện cho một loạt xí nghiệp, nhà

máy. Toyota và Foxconn buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất

tại tỉnh Tứ Xuyên, địa phương với 84 triệu dân và là thủ phủ của

ngành công nghiệp khai thác Lithium và sản xuất tấm pin năng

lượng mặt trời.

• Tứ Xuyên cũng là một trung tâm thủy điện quan trọng ở Trung

Quốc, đã phải hứng chịu nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt kể từ

tháng 7, lượng mưa trung bình đã giảm 51% so với cùng kỳ

những năm trước. Ngoài ra, Tứ Xuyên là khu vực kinh tế lớn thứ

sáu của Trung Quốc về tổng sản phẩm quốc nội, trong đó ngành

công nghiệp chiếm hơn 28%. Tỉnh này đóng vai trò hàng đầu

trong sản xuất kim loại silic, nhôm điện phân, hóa chất, thiết bị

điện tử và thiết bị phát điện.

Lưu vực sông Trường Giang

Nắng nóng tạo ra một vòng luẩn quẩn khi nguồn

cung điện trở nên khan hiếm và chính hoạt động

sản xuất điện cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng

thiếu điện. Việc thiếu điện ở Trung Quốc kết hợp

với chính sách zero Covid có thể khiến kinh tế

Trung Quốc càng trở nên yếu hơn, ảnh hưởng

đến chuõi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các sản

phẩm công nghiệp và thiết bị điện tử, chip bán

dẫn và sự dịch chuyển sản xuất sang các nước

có nhiều tiềm năng hơn, trong đó có Việt Nam.
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5|Các nhóm ngành hưởng lợi ở Việt Nam

Các ngành chịu

ảnh hưởng

Tác động tích cực Tác động tiêu cực

Khí và Nhiệt điện

khí

Thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến giá khí neo ở mức

cao, doanh nghiệp khí và điện khí có thể hưởng lợi từ

giá bán đầu ra tăng.

Giá khí quá cao có thể gây ảnh hưởng đến tiến

độ nhập khẩu khí LNG về VN theo kế hoạch. Sản

lượng điện khí huy động thấp do không có lợi thế

cạnh tranh vể giá và nguồn cung so với các loại

điện khác

BĐS công nghiệp, 

các ngành sản

xuất công nghiệp, 

xây dựng, VLXD

Trung Quốc cắt giảm sản xuất công nghiệp khiến tình

hình kinh tế ngày càng xấu đi, qua đó có thể khiến dịch

chuyển FDI sang Việt Nam mạnh mẽ hơn, gia tăng đơn

hàng và nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu có

thể tái diễn, khiến cho giá các loại nguyên vật

liệu đầu vào xây dựng, sản xuất tăng trở lại

Phân bón, Lương

thực thực phẩm

xuất khẩu

EU cắt giảm sản xuất phân bón có thể khiến giá phân

bón tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tình trạng này

kéo dài có thể đẩy giá lương thực tăng mạnh. 

Doanh nghiệp trong nước hưởng lợi giá bán đầu ra

tăng và gia tăng sản lượng xuất khẩu.

Hóa chất Trung Quốc hạn chế sản xuất chip bán dẫn có thể 

khiến nguyên liệu chip bán dẫn ngày càng thiếu hụt, 

giá cả tăng cao. Doanh nghiệp trong nước hưởng lợi 

giá bán đầu ra tăng và gia tăng sản lượng xuất khẩu.

Tình trạng ngưng trệ sản xuất kéo dài sẽ tác động xấu đến nền kinh tế của EU và TQ, các ngành có thị trường xuất khẩu

lớn là EU và TQ ngược lại sẽ đối mặt với việc nhu cầu tiêu thụ yếu đi từ các thị trường này. Khủng hoảng lương thực

toàn cầu nếu xảy ra sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao sẽ tiếp tục củng cố áp lực lạm phát và đồng thời ảnh hưởng đến triển

vọng phục hồi nền kinh tế toàn cầu, điều này tạo ra những thách thức cho nền kinh tế của Việt Nam trong 2023.
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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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Điểm
BULL BEAR

22.88 34.9

Lạm phát tạo đỉnh tại Mỹ

Fed có quan điểm ôn hòa

Trung quốc tiếp tục nới lỏng 
tiền tệ

Fed tiếp tục lộ trình tăng 
lãi suất Lạm phát vẫn neo cao tại 

Mỹ và chưa tạo đỉnh tại EU 

Fed tiếp tục lộ trình giảm 
bảng cân đối kế toán

Giá xăng điều chỉnh, góp 
phần giảm áp lực lạm phát

Mỹ rơi vào suy thoái

DXY tăng mạnh và neo mức 
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Mức độ ảnh hưởng

Các yếu tố tích/tiêu cực ảnh hưởng tới
Vĩ mô Thế giới và Việt Nam

Mức độ ảnh 

hưởng

Thời 

gian 

ảnh 

hưởng

Điểm

số

Lạm phát tạo đỉnh 4.0 5.5 22

Fed có quan điểm 

ôn hòa (Dovish) 2.0 2.0 4

Trung Quốc vẫn 

tiếp tục nới lỏng 

tiền tệ bất chấp 

lạm phát cao 4.0 8.0 32

FED tăng lãi suất 4.5 7.0 32

Lạm Phát vẫn neo 

mức cao ở Mỹ và 

tại EU thì chưa có 

dấu hiệu đạt đỉnh, 

dấu hiệu ở các thị 

trường châu Á dần 

rõ nét 6.0 6.0 36

Kế hoạch giảm 

bảng cân đối kế 

toán của FED 8.0 8.0 64

Giá xăng, dầu 

trong nước điều 

chỉnh giảm lần thứ 

5 liên tiếp. 6.0 5.5 33

Mỹ rơi vào suy 

thoái 4.5 5.0 23

DXY tăng trở lại 3 6 18



7|Diễn biến thị trường tuần 22/08 – 26/08/2022

Kết tuần giao dịch 22/8 – 26/8/2022, chỉ số VNINDEX nối

tiếp đà hồi phục từ tuần trước đã tăng 6,85 điểm (+1,06%),

đạt mốc 1.282,57 điểm.

Khối lượng giao dịch sụt giảm 2,9%, chỉ đạt hơn 3 tỷ cổ

phiếu và giá trị giao dịch đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng, giảm

3,51% so với tuần giao dịch trước đó.

Áp lực bán tham gia mạnh ở nhóm cổ phiếu Smallcap và

Midcap, được thể hiện qua khối lượng duy trì ở mức cao

nhưng biên độ tăng điểm lại rất nhỏ.

Nhóm cổ phiếu trong VN30 tuy có biên độ tăng khả quan

nhất nhưng cũng không tránh khỏi nhịp điều chỉnh vào

phiên kết tuần cùng 2 nhóm cổ phiếu Smallcap và Midcap.
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VN-INDEX 1282.57 13.39 1.06%

VN30 1306.81 11.88 0.9%

HNX-index 299.5 1.56 0.52%



8|Diễn biến thị trường tuần 22/08 – 26/08/2022

Giao dịch khối ngoại 22/08 – 26/08 

(Đơn vị: tỷ đồng)

Về diễn biến giao dịch của khối ngoại, tuần vừa qua số

phiên bán ròng chiếm ưu thế, khá trái ngược với đà tăng

điểm của VN-INDEX với tổng giá trị bán đạt 432,34 tỷ

đồng.

Nhóm ngành BĐS và vật liệu bị khối ngoại bán ròng

mạnh gồm có: KBC (-146,9 tỷ đồng), VHM (-64,5 tỷ

đồng), HPG (-82,8 tỷ đồng). Theo sau có nhóm hóa chất

với đại diện là DGC (-92,4 tỷ đồng), BSR (-74,3 tỷ đồng)

cùng với đó có SSI (-93 tỷ đồng).

Chiều mua ròng mạnh nhất của cả tuần đến từ VNM với

giá trị 468,3 tỷ đồng, ngoài ra còn có MSN (133,2 tỷ

đồng) và PVD (132,9 tỷ đồng).
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9|Diễn biến tâm lý và dòng tiền tuần 22/08 – 26/08/2022

Trên biểu đồ xoay vị tương đối, nhóm cổ phiếu Smallcap đã có nhịp

hồi phục lên vùng Dẫn dắt nhưng đã nhanh chóng quay đầu trở lại

vùng Suy yếu. Nhóm cổ phiếu Midcap cũng có đà hồi phục tiến sát tới

vùng Dẵn dắt nhưng do áp lực bán từ phiên kết tuần nên vẫn nằm

trong vùng Suy yếu. Riêng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30

hiện vẫn di chuyển dần đều hướng về vùng Dẫn dắt khi dòng tiền vẫn

không ngừng tham gia vào nhóm này.

Trong tuần vừa qua, nhóm ngành có đà hồi phục tốt với sự gia tăng

của dòng tiền là Hàng tiêu dùng (+8,5%) và Năng lượng (+2,1%).

Chiều ngược lại, nhóm ngành ghi nhận mức giảm điểm nhẹ là Bất

động sản (-0,5%). Nhìn trên biểu đồ xoay vị tương đối, ta có thể thấy

nhóm ngành Hàng tiêu dùng (VNCOND) đã dịch chuyển từ vùng Cải

thiện sang vùng Dẫn dắt. Nhóm Nguyên vật liệu (VNMAT) đã không

còn duy trì được vị thể ở vùng Dẫn dắt và đã dịch chuyển sang vùng

Suy yếu dù trong tuần qua đã ghi nhận mức tăng 1,1%, cho thấy dấu

hiệu suy yếu của dòng tiền. Nhóm Bất động sản dù đã hướng sát đến

vùng Dẫn dắt nhưng với sự suy yếu của dòng tiền đã nhanh chóng

quay đầu dịch chuyển sang vùng Tụt hậu.

→ Nhóm ngành cần theo dõi trong thời gian tới là Hàng thiết yếu

(VNCONS) khi đang di chuyển trong vùng Cải thiện và hướng về

vùng Dẫn dắt.
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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

đã có đà hồi phục tiến sát tới vùng kháng cự 1.300 – 1.320

điểm và đã có lực bán tham gia vào phiên kết tuần. Trong

quá trình hồi phục, chỉ số đã mở gap tăng 3 phiên nhưng

lực mua chưa có sự gia tăng mạnh mẽ nên có nhịp điều

chỉnh cũng là điều bình thường. Với áp lực bán gia tăng ở

phiên kết tuần, khả năng VN-INDEX sẽ điều chỉnh lấp lại

những khoảng gap được tại vùng 1.270 – 1.280 điểm trong

tuần tới.

Đà tăng của VN-INDEX đã có sự chững lại khi tỷ lệ mã tăng không có sự cải thiện trong quá trình hồi phục của thị

trường. Với sự gia tăng lực bán ở phiên kết tuần với thanh khoản ở mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu đã

không còn đủ mạnh khi áp lực chốt lời của dòng tiền đầu cơ có sự gia tăng. Khả năng VN-INDEX sẽ điều chỉnh lấp

lại vùng gap đã tạo từ những phiên trước đó tại vùng 1.270 – 1.280 điểm nếu chưa có lực mua đủ mạnh để hấp thụ

lực bán. Trường hợp chỉ số có sự điều chỉnh sâu hơn thì có thể kỳ vọng vùng hỗ trợ 1.250 – 1.260 điểm sẽ có lực

mua tham gia hỗ trợ chỉ số và tiếp tục hướng về vùng 1.300 điểm.

Nhà đầu tư ưu tiên cơ cấu lại danh mục với những mã cổ phiếu đã đạt mục tiêu hoặc đang gặp áp lực bán lớn

trong nhịp điều chỉnh của thị trường. Hạn chế tham gia mua mới khi đà giảm vẫn chưa kết thúc, quan sát những

mã cổ phiếu vẫn đang giữ được vùng nền tích lũy tốt và không chịu áp lực bán lớn từ thị trường chung để chuẩn

bị cho những nhịp hồi phục tiếp theo.
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Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

(HOSE: HBC)

Catalyst:

• HBC có vị thế là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực xây dựng dân

dụng, còn nhiều dư địa phát triển trong dài hạn cùng với quá trình đô thị hóa

và nhu cầu nhà ở dồi dào tại Việt Nam.

• Nửa cuối năm 2022, hiệu quả kinh doanh được kỳ vọng tích cực nhờ đà giảm

của mặt bằng giá vật liệu xây dựng.

• Tuy vậy, trong ngắn hạn 1-2 năm tới HBC vẫn đối mặt với những khó khăn từ

nguồn tài chính bị thắt chặt của các chủ đầu tư, trong khi chiến lược phát triển

ra nước ngoài sẽ cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả lợi nhuận.

• Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 đi ngang so với cùng kỳ đạt 103 tỷ

đồng~HBC đang được giao dịch ở mức P/E fw2022 là 48 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• HBC kết tuần 22-26/8 tăng 1,19%

• HBC đã bật tăng tích cực sau khi giảm về ngưỡng hỗ trợ mạnh của xu hướng

tăng trung hạn quanh 19.2 - 19.7 +/-, tuy nhiên về thanh khoản trong phiên lại

không có sự bứt phá. Cộng với việc về đến vùng kháng cự mạnh mới quanh

20.6+/-, cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên còn lại của tuần. Điểm

tích cực là phiên giảm điểm ngày Thứ Sáu (29/8) đã giúp lấp đoạn gap tạo ra

trong tuần. Cần tiếp tục quan sát diễn biến của cổ phiếu đối với vùng hỗ trợ

quanh 19.5 - 20.0 +/-, trường hợp CP giữ được vùng hỗ trợ này có thể giải

ngân.

• Do HBC 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: 23.3 +/-, 25.7 +/- (target trung hạn).

Stoploss: -5% so với giá mua
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Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

(Upcom: QTP)

Catalyst:

• Trong ngắn hạn QTP chịu áp lực từ cả giá than cao lẫn kế hoạch nâng

cấp hệ thống khí thải.

• Tuy nhiên dự kiến công ty sẽ trả hết nợ vay dài hạn vào năm 2024 sẽ

góp phần tăng lợi nhuận của QTP và tăng mức cổ tức lên hấp dẫn hơn.

Quý 2/2022, QTP chỉ còn khoảng 1,803 tỷ đồng nợ vay, trong đó

khoảng 40% là khoản vay bằng đồng USD, theo đó sẽ ít chịu ảnh

hưởng bởi chi phí lãi vay và rủi ro thay đổi tỷ giá. Dự báo QTP sẽ giảm

dư nợ xuống còn khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng (-35% YoY) trong năm

2022 và thanh toán hết nợ trong năm 2024. QTP đã bắt đầu chia cổ tức

từ năm 2020 với tỷ lệ 2% và đã gia tăng dần cổ tức trong các năm qua.

Kỳ vọng rằng QTP sẽ tiếp tục duy trì mức cổ tức 16% bằng tiền mặt

trong giai đoạn 2022-2026 nhờ vào dòng tiền kinh doanh mạnh mẽ của

mình.

• Năm 2022, dự báo lợi nhuận sau thuế đạt 950 tỉ đồng (+65%

yoy)~tương đương PEfw 2022 đạt 7.8 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• QTP ghi nhận tăng 1,86% trong tuần 22-26/8

• Đà tăng của QTP chậm lại khi về lại vùng giá quanh 16.3 - 16.6 +/-, đây

chính là vùng kháng cự của xu hướng tăng trung-dài hạn của cổ phiếu.

Nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến của QTP trong tuần tới, nếu cổ

phiếu chinh phục được vùng này với thanh khoản tích cực thì có thể

giải ngân.

• Target: 18.8 +/-, 20.4 +/- (target trung hạn). Stoploss: -5% so với giá

mua
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Catalyst:

• Mảng thuỷ điện được kỳ vọng tăng trưởng mạnh đến cuối năm do hưởng

lợi từ pha La Nina, đồng thời do là nguồn năng lượng rẻ nhất nên thuỷ

điện luôn được huy động ở mức cao nhất có thể.

• Với việc đưa nhà máy Thượng Kon Tum từ tháng 4/2021, nâng công suất

lên 365 MW (gấp 2,5 lần so với trước đó) sẽ giúp VSH mang lại doanh

thu và lợi nhuận cao trong các năm tiếp theo.

• Dự phóng KQKD: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự báo lần lượt đạt

2.720 tỷ đồng và 1.234 tỷ đồng, tăng 68% và 218% so với 2021~ PE

fw2022 đạt 8 lần.

Phân tích kỹ thuật:

• VSH giao dịch giằng co trong tuần 22-26/8, kết tuần ghi nhận tăng nhẹ

0,79%

• VSH đã cho thấy sự suy yếu sau nhiều lần chinh phục không thành công

vùng kháng cự quanh giá 40.0 +/-. Hiện tại cổ phiếu đang đi ngang trong

vùng 38.2 - 40.3 +/- với biên độ thu hẹp dần, nhà đầu tư đang nắm giữ

VSH cần theo dõi diễn biến của cổ phiếu trong tuần tới, trường hợp phá

vỡ vùng cản dưới (38.2 +/-) thì nên hạ tỷ trọng.

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Vĩnh Sơn - Sông Hinh 

(HOSE: VSH)
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Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

(HOSE: MWG)C
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Catalyst:

• MWG đã hoàn thành việc tái cơ cấu các cửa hàng BHX hoạt động không

hiệu quả. Do đó, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2022 dự kiến sẽ cải

thiện đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh mức nền cơ sở thấp trong quý

3/2021. Bên cạnh đó, thương vụ MWG phát hành riêng lẻ để tăng vốn (tối

đa 20%) cho BHX trong quý 1/2023 nếu thành công sẽ là tin tích cực cho

MWG khi có thể đẩy nhanh phát triển BHX hiệu quả trong thời gian tới.

• MWG đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc giúp BHX có lãi và hành trình

này vất vả hơn rất nhiều những gì đã làm được với chuỗi TGDD và DMX,

vì vậy công ty có thể có được sự giúp sức từ các đối tác chiến lược để dễ

dàng hơn trong việc giúp BHX có lãi trong các năm tới.

• MWG có mức ROE trung bình 3 năm gần nhất đạt 30.6%, đang giao dịch

tại mức P/E fw2022 là 16.3 lần (LNST 2022 dự báo đạt 6,500 tỷ).

Phân tích kỹ thuật:

• MWG từ ngày 22-26/8 ghi nhận tuần tăng điểm mạnh mẽ 12,64% với khối

lượng giao dịch đạt kỷ lục trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này

• Phiên cuối tuần tăng điểm tích cực đã giúp MWG phá vỡ ngưỡng kháng

cự của xu hướng tăng trung-dài hạn tại vùng 69.0 - 69.9 +/-, tuy nhiên cổ

phiếu đã không thể kết thúc sự huy hoàng ở mức giá cao nhất phiên do

tiếp tục về đến kháng cự mới quanh 73.1 +/-. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ

MWG trong danh mục, trường hợp cổ phiếu gặp áp lực điều chỉnh và quay

về vùng 69.0 - 69.9 +/- là cơ hội để mở vị thế.

• Target: 81.8 +/-, 90.6 +/- (target trung hạn). Stoploss: -5% so với giá mua
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Thời gian 1 tháng 3 tháng 6 tháng Từ đầu năm Từ 01/01/2015 CAGR

Danh mục Cổ tức 7.7% 5.1% 3.4% 9.6% 292.6% 19.6%

VN-Index 8.2% 1.1% -13.9% -14.4% 135.1% 11.8%
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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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