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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch giảm nhưng vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng giảm 

không phải là tín hiệu tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Việc giảm giá của nhóm chứng khoán và bất động sản gây hiệu ứng 

tâm lý tiêu cực với thị trường. Tuy nhiên, hôm nay cũng có vài điểm sáng khi mức độ giảm 

mạnh chỉ còn vài mã lớn mang tính quốc dân. Các mã khác đã đỡ giảm hơn. (ii) Ngày mai 

là ngày tái cân bằng ETF, và chúng tôi thấy các ETF đa phần bán ra cổ phiếu VN30. Điều 

này có thể gây hiệu ứng giảm điểm vì các nhà đầu tư hiện tại không có xu hướng lựa chọn 

các cổ phiếu trong nhóm này để đầu tư.  

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 06 mã cho tín hiệu mua, 

04 mã cho tín hiệu bán, 20 mã cho tín hiệu đi ngang. VRE, PNJ, MWG có tín hiệu giao 

dịch tốt nhất trong ngày. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index 

có xác suất tăng điểm là 49% và 52.27% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ giảm điểm với giá đóng cửa cao hơn vào ngày mai. Kháng cự là mốc 1,250 

điểm và hỗ trợ là 1,190 điểm. 

 

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD) 

 

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày 

 

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai 

 

Biểu đồ trong ngày:  

 

• Thị trường gấu: Mức lỗ của bạn sâu đến mức nào?; 

• GS dự báo mức tăng lãi suất tiếp theo; 

 

TTCK Mỹ: Chúng tôi thấy chỉ số hợp đồng tương lai giảm điểm khá mạnh báo hiệu mở 

cửa chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nến rút chân 

vào cuối ngày dù chỉ số có thể vẫn đóng cửa giảm điểm. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 536 Tổng số cổ phiếu giao dịch 243 Tổng số cổ phiếu giao dịch 338

Số cổ phiếu không có giao dịch 18 Số cổ phiếu không có giao dịch 105 Số cổ phiếu không có giao dịch 525

Số cổ phiếu tăng giá 303 / 54.69% Số cổ phiếu tăng giá 113 / 32.47% Số cổ phiếu tăng giá 162 / 18.77%

Số cổ phiếu giảm giá 170 / 30.69% Số cổ phiếu giảm giá 83 / 23.85% Số cổ phiếu giảm giá 124 / 14.37%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 81 / 14.62% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 152 / 43.68% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 577 / 66.86%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

Khối lượng 47,819,300 28,429,600 19,389,700 Khối lượng 703,000 159,200 543,800 Khối lượng 1,608,000 434,100 1,173,900

% KL toàn thị trường 8,51% 5,06% % KL toàn thị trường 1,05% 0,24% % KL toàn thị trường 3,18% 0,86%

Giá trị 1718,15 tỷ 1019,22 tỷ 698,93 tỷ Giá trị 15,32 tỷ 4,33 tỷ 10,99 tỷ Giá trị 69,95 tỷ 16,58 tỷ 53,37 tỷ

% GT toàn thị trường 12,44% 7,38% % GT toàn thị trường 1,66% 0,47% % GT toàn thị trường 5,68% 1,35%

HNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

UPCOM
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT) 
 

TỐP 10 VỐN HÓA 

 

STT Mã CK KL Giá Thay đổi P/E P/B EPS Vốn hóa

1 VCB 1,209,600   79,100   2,600 (3.4%) 18.86    3.20      4,195        374,342        

2 VIC 1,597,800   76,600   -100 (-0.13%) (111.82) 2.17      (685)         292,147        

3 VHM 2,437,800   66,000   100 (0.15%) 7.32      2.11      9,015        287,388        

4 GAS 2,330,800   128,000 4,000 (3.23%) 29.38    4.40      4,356        244,986        

5 BID 1,293,500   32,300   300 (0.94%) 18.68    1.82      1,729        163,390        

6 MSN 1,394,900   110,700 4,700 (4.43%) 15.23    4.29      7,269        157,606        

7 NVL 3,137,300   77,500   1,100 (1.44%) 42.61    3.48      1,819        151,108        

8 VNM 2,215,500   68,000   3,500 (5.43%) 15.05    4.06      4,517        142,117        

9 HPG 33,385,900 31,000   1,600 (5.44%) 4.33      1.40      7,166        138,661        

10 VPB 5,252,400   29,000   150 (0.52%) 10.96    1.35      2,647        128,919         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Cổ phiếu thủy điện lên ngôi 

 
Diễn biến thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 22.70 điểm (+1.87%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Vật liệu xây dựng, bán lẻ, thực phẩm đồ uống, tiện ích, xây dựng là nhóm tăng giá 

nhiều nhất trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như HPG, HT1, 

BCC, VCS, VGS, FRT, MWG, MSN, SAB, GEG, GAS, POW, NT2, VSH, PGS, PVG, 

CNG, CII, CTD…Các điểm đáng chú ý trong nhóm ngành này như sau: (i) HPG có một 

phiên giao dịch tốt và đã có lúc tiến tới gần mức giá trần. Cổ phiếu này hôm nay được khối 

ngoại mua ròng mạnh cùng với việc ở vùng quá bán nên đây là một phiên hồi phục kỹ thuật. 

Về cơ bản chúng tôi vẫn cho rằng nhóm này chưa phải là thời điểm hình thành sóng tăng giá. 

Một vài phiên nảy lại khi tiến về vùng quá bán luôn xuất hiện nhưng đây chưa phải là thời 

điểm mua vào nhóm cổ phiếu này kể cả mua vào cho mục đích đầu tư trung và dài hạn. (ii) 

MWG tăng trần sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Xét về đồ thị 

giá, sau chia tách, MWG đang nằm ở vùng đỉnh cũ. Như chia sẻ trong báo cáo ngày hôm 

qua, chúng tôi vẫn chưa đánh giá cao triển vọng của Bách Hóa Xanh và do vậy đà tăng của 

MWG sẽ hạn chế hơn trong vài phiên tới. Nhà đầu tư nếu có cổ phiếu này nên canh chốt lời. 

(iii) Nhóm cổ phiếu ngành điện giao dịch tốt khi nhiều cổ phiếu tăng trần. Có vài lý do cho 

xu hướng này: (a) Đây là nhóm có tính phòng thủ trong môi trường lạm phát cao. (b) Với 

nhóm thủy điện, do lượng mưa năm nay cao gấp 3 lần năm ngoái và điều này sẽ thúc đẩy Qc 

nhóm thủy điện tăng cao. Ngoài ra, giá phát điện cạnh tranh thời gian qua cũng ở mức cao là 

1,800 đ/KWH. Do vậy chúng tôi cho rằng nhóm thủy điện sẽ có mức lãi tăng trưởng đột biến 

trong Q2/2022. Về mặt đồ thị, các cổ phiếu ngành này bao gồm cả HDG, PC1 (vốn cũng sở 

hữu các nhà máy thủy điện nhưng không được xếp vào ngành này) đều có ngày giao dịch tốt 

và vượt đỉnh gần nhất. Đồ thị có giá cắt lên MA(20), MA(50). Một mẫu hình tăng giá trung 

hạn.  

 

(2) Chứng khoán, thiết bị điện, tài chính khác, sản xuất máy móc, chăm sóc sức khỏe là 

nhóm giảm giá nhiều nhất trên sàn trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu 

như TVB, VIX, VND, SSI, IPA, TVC, RAL, GEX, DMC, FIT, NAG, MCG…Các điểm cần 

lưu ý ở nhóm ngành này: (i) VND vẫn dẫn đầu mức giảm của nhóm ngành chứng khoán. Cổ 

phiếu này chịu áp lực bán lớn do lượng cổ phiếu mới về tài khoản. Chúng tôi vẫn liên tục 

cảnh báo rủi ro của nhóm cổ phiếu này và về cơ bản áp lực bán có thể vẫn duy trì 1-2 phiên 

tới cho tới khi nhóm này bắt đầu về vùng hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn. (ii) RAL có 

chuỗi giảm giá liên tiếp và giảm về vùng quá bán. Cổ phiếu này có thể hồi phục kỹ thuật 

trong 1-2 phiên tới.   

 

(3) Nhóm bất đông sản về mặt chỉ số hôm nay tăng giá nhưng giao dịch vẫn có nhiều cổ 

phiếu giảm sàn đặc biệt là nhóm các cổ phiếu quốc dân như DIG, HDC, LDG…Tuy nhiên, 

các cổ phiếu lớn hoặc vốn hóa trung bình có xu hướng tăng giá như NVL, NTL, VHM,  

 

VRE…DIG là cổ phiếu đáng chú ý trong nhóm này vài phiên gần đây khi liên tiếp giảm sàn. 

Cổ phiếu này từng có giai đoạn tăng nóng và phiên giảm điểm hôm nay đã giảm về nơi xuất 

phát chuỗi tăng nóng trước đây. Về cơ bản, DIG vẫn đang bị định giá cao và do đó nhà đầu 

tư vẫn nên thận trọng với cổ phiếu này. 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch giảm nhưng vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng giảm không 

phải là tín hiệu tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Việc giảm giá của nhóm chứng khoán và bất động sản gây hiệu ứng 

tâm lý tiêu cực với thị trường. Tuy nhiên, hôm nay cũng có vài điểm sáng khi mức độ giảm 

mạnh chỉ còn vài mã lớn mang tính quốc dân. Các mã khác đã đỡ giảm hơn. (ii) Ngày mai 

là ngày tái cân bằng ETF, và chúng tôi thấy các ETF đa phần bán ra cổ phiếu VN30. Điều 

này có thể gây hiệu ứng giảm điểm vì các nhà đầu tư hiện tại không có xu hướng lựa chọn 

các cổ phiếu trong nhóm này để đầu tư.  

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 06 mã cho tín hiệu mua, 

04 mã cho tín hiệu bán, 20 mã cho tín hiệu đi ngang. VRE, PNJ, MWG có tín hiệu giao dịch 

tốt nhất trong ngày. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có 

xác suất tăng điểm là 49% và 52.27% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giảm điểm với giá đóng cửa cao hơn vào ngày mai. Kháng cự là mốc 1,250 điểm 

và hỗ trợ là 1,190 điểm.  

 

Biểu đồ chỉ số VN-Index 
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HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY 
 

Ticker Pivot BC TC NarrowRange R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

HNX30 513.42 512.97 513.87 YES 523.35 532.38 542.31 551.34 504.39 494.46 485.43 475.5

HNXINDEX 287.17 286.88 287.47 NO 291.04 294.3 298.17 301.43 283.91 280.04 276.78 272.91

UPINDEX 89.13 89.07 89.19 YES 89.87 90.5 91.24 91.87 88.5 87.76 87.13 86.39

VN30 1278.65 1277.79 1279.51 YES 1293.74 1307.11 1322.2 1335.57 1265.28 1250.19 1236.82 1221.73

VNINDEX 1235.32 1234.66 1235.97 YES 1247.63 1258.64 1270.95 1281.96 1224.31 1212 1200.99 1188.68

VNXALL 1994.36 1991.03 1997.69 NO 2021.16 2041.29 2068.09 2088.22 1974.23 1947.43 1927.3 1900.5

VN30F1M 1277.73 1273.6 1281.87 NO 1294.77 1303.53 1320.57 1329.33 1268.97 1251.93 1243.17 1226.13

VN30F1Q 1259.37 1259.05 1259.68 YES 1265.63 1271.27 1277.53 1283.17 1253.73 1247.47 1241.83 1235.57

VN30F2M 1258.5 1258 1259 YES 1266.9 1274.3 1282.7 1290.1 1251.1 1242.7 1235.3 1226.9

VN30F2Q 1256.67 1258.85 1254.48 NO 1261.03 1269.77 1274.13 1282.87 1247.93 1243.57 1234.83 1230.47

ACB 23.93 23.85 24.02 NO 24.27 24.43 24.77 24.93 23.77 23.43 23.27 22.93

BID 32.37 32.4 32.33 NO 32.73 33.17 33.53 33.97 31.93 31.57 31.13 30.77

BVH 52.6 52.7 52.5 NO 53.3 54.2 54.9 55.8 51.7 51 50.1 49.4

CTG 24.8 24.85 24.75 NO 25.1 25.5 25.8 26.2 24.4 24.1 23.7 23.4

FPT 92 92 92 YES 93.8 95.6 97.4 99.2 90.2 88.4 86.6 84.8

GAS 127.57 127.35 127.78 NO 132.33 136.67 141.43 145.77 123.23 118.47 114.13 109.37

GVR 23.75 23.88 23.63 NO 24 24.5 24.75 25.25 23.25 23 22.5 22.25

HDB 24.95 24.95 24.95 YES 25.5 26.05 26.6 27.15 24.4 23.85 23.3 22.75

HPG 30.75 30.63 30.88 NO 31.6 32.2 33.05 33.65 30.15 29.3 28.7 27.85

KDH 38.85 38.72 38.97 NO 39.65 40.2 41 41.55 38.3 37.5 36.95 36.15

MBB 25.07 25.15 24.98 NO 25.23 25.57 25.73 26.07 24.73 24.57 24.23 24.07

MSN 110.37 110.2 110.53 NO 113.73 116.77 120.13 123.17 107.33 103.97 100.93 97.57

MWG 78.53 78.3 78.77 NO 79.47 79.93 80.87 81.33 78.07 77.13 76.67 75.73

NVL 77.4 77.35 77.45 YES 78.4 79.3 80.3 81.2 76.5 75.5 74.6 73.6

PDR 50 49.6 50.4 NO 51.8 52.8 54.6 55.6 49 47.2 46.2 44.4

PLX 42.08 42.1 42.07 YES 42.37 42.68 42.97 43.28 41.77 41.48 41.17 40.88

PNJ 120.53 119.9 121.17 NO 123.47 125.13 128.07 129.73 118.87 115.93 114.27 111.33

POW 15.07 14.9 15.23 NO 15.83 16.27 17.03 17.47 14.63 13.87 13.43 12.67

SAB 155.63 155.25 156.02 NO 158.77 161.13 164.27 166.63 153.27 150.13 147.77 144.63

SSI 22.5 22.67 22.33 NO 23.05 23.95 24.5 25.4 21.6 21.05 20.15 19.6

STB 21.02 21.02 21.01 YES 21.23 21.47 21.68 21.92 20.78 20.57 20.33 20.12

TCB 36.05 36.05 36.05 YES 36.5 36.95 37.4 37.85 35.6 35.15 34.7 34.25

TPB 26.75 26.73 26.77 YES 27.25 27.7 28.2 28.65 26.3 25.8 25.35 24.85

VCB 78.53 78.25 78.82 NO 80.57 82.03 84.07 85.53 77.07 75.03 73.57 71.53

VHM 66.1 66.15 66.05 YES 66.6 67.2 67.7 68.3 65.5 65 64.4 63.9

VIC 76.7 76.75 76.65 YES 77.6 78.6 79.5 80.5 75.7 74.8 73.8 72.9

VJC 125.43 125.45 125.42 YES 127.47 129.53 131.57 133.63 123.37 121.33 119.27 117.23

VPB 29.12 29.17 29.06 NO 29.28 29.57 29.73 30.02 28.83 28.67 28.38 28.22

VNM 67.1 66.65 67.55 NO 69.2 70.4 72.5 73.7 65.9 63.8 62.6 60.5

VRE 29.45 29.58 29.33 NO 30.25 31.3 32.1 33.15 28.4 27.6 26.55 25.75  
 

• Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi 

mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. 

• Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. 

 

 

 

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN  

 
Ticker Volume AvgVolume 10 Days Change % Daily Returns %

VND 26,006,500   10,799,460                  241           -6.68

LPB 13,563,100   6,086,200                    223           1.61

PC1 5,352,000     2,365,960                    226           6.92

HDG 3,971,800     1,984,240                    200           6.92

MWG 6,038,900     1,975,080                    305.75 6.97

ORS 4,034,100     1,870,670                    216           6.74

APG 3,677,800     1,708,940                    215           -0.42

REE 3,325,500     1,499,900                    221.71 6.61

SJF 3,040,300     1,056,530                    288           -6.96

MST 1,209,700     454,900                       266           -0.89

VSH 1,016,200     329,610                       308.3 6.88

EIB 477,700        181,840                       263           -0.33

TNT 293,600        145,160                       202           -6.94

DGT 235,900        114,540                       206           12.67

TKG 260,600        105,820                       246           0

BIC 164,300        75,250                         218.34 3.57

VCA 116,600        46,830                         249           0

HND 76,800          36,610                         210           1.81

ILA 77,200          34,350                         225           7.58

EVS 119,300        24,130                         494           3

KPF 88,600          22,490                         393.95 0.44

VNF 122,700        22,020                         557           8.29

TYA 44,600          20,730                         215           -0.31

PGB 73,300          19,370                         378           -0.53

SD3 39,400          16,250                         242           -3.64

TRA 38,800          15,960                         243.11 0.75

SID 33,200          13,200                         252           -1.63

EIN 31,800          11,690                         272           1.67

CIA 31,400          11,390                         276           0

FUESSV50 87,800          10,080                         871           -3.47

POT 29,400          9,710                           303           7.32

TBC 20,200          9,390                           215           0.16

MCH 25,200          9,220                           273           0.91

HTI 19,800          8,670                           228           -2.73

LHC 28,500          8,570                           333           2.71

QNC 47,200          8,480                           557           0

L12 27,800          5,920                           470           -1.59

MCP 11,100          5,540                           200           2.84

SAS 14,600          5,230                           279           6.87

BRC 19,800          5,220                           379           -2.19  
 

• Lưu ý: PC1, HDG … bùng nổ khối lượng giao dịch .
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI 

 

 

Ngày khuyến nghị Mã CK Khuyến nghị hành động Giá mua/bán Hiệu suất sinh lời Ghi chú

7-Jun TNG Mua ≤ 33 10% -20% Buy Kumo Break/KLGD tăng/Giá vượt MA(50)

7-Jun GIL Mua ≤ 77.5 10% -20% Buy Kumo Break/KLGD tăng

7-Jun MSH Mua thêm ≤ 56 10% -20% Buy Kumo Break/KLGD tăng/Giá vượt MA(50)

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi KHÔNG mở mua cổ phiếu mới nào. 

• Thị trường đang trong xu hướng tìm đáy thứ hai lớn. Thông thường đáy sau có thể cao hoặc thấp hơn đáy trước quanh mức 5%. 

• ANV, VGC …vẫn duy trì xu hướng tăng tốt lúc này. 

• Nhóm thủy điện có một ngày bùng nổ giao dịch với VSH, PC1, HDG…đều có mẫu hình tăng giá trung hạn. 

• Nhóm ngành dệt may và cao su đã dừng giảm và quay trở lại đà tăng. Nếu nhóm này quay trở lại vùng kháng cự động MA(50) sẽ giúp thị trường cải thiện tâm lý bi quan. 

• Ngành chứng khoán, bất động sản, thép vẫn chịu áp lực giảm mạnh và hồi phục chậm hơn. Chúng tôi vẫn chưa đánh giá cao triển vọng trung hạn của nhóm ngành này. Dù vậy, nhóm 

này có thể ngừng giảm giá 1 – 2 phiên tới do nhu cầu dò đáy sẽ lại gia tăng. 

• Nhóm ngân hàng đang có mẫu hình hai đáy và giao dịch tốt trong phiên hôm nay. Nếu nhóm này phục hồi phiên ngày mai, tâm lý chung thị trường sẽ bớt bi quan. 

• Phiên tái cân bằng ETF sẽ gây áp lực tới chỉ số khi ETF có xu hướng bán ròng nhóm VN30 vào ngày mai. 

• Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ đứng vững ở mốc hỗ trợ 1,190 điểm và có thể đưa ra triển vọng phục hồi mạnh mẽ hơn trong tuần sau.  

 

 

Các thức chốt lời và dừng lỗ 

 
• Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để 

đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy). 

• Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn: 

• Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm; 

• Đặt mức dừng lỗ theo điểm “Uncle”: Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được; 

• Đặt mức dừng lỗ 10% ; 
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BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY 
 

Thị trường gấu: Mức lỗ của bạn sâu đến mức nào? 

 

Để đối phó với kết quả lạm phát tồi tệ hơn dự kiến vào thứ Sáu, khiến cho một đợt tăng lãi 

suất quyết liệt khác, kết luận bị bỏ qua trước cuộc họp của Fed vào tuần này, chứng khoán 

đã bị hạ giá vào thứ Sáu và thứ Hai. Chỉ số S&P 500 giảm 2,9% và 3,9% trong các phiên 

giao dịch liên tiếp, đưa nó vào lãnh thổ thị trường gấu lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra 

vào tháng 3 năm 2020. Tính đến khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai, chỉ số này đã giảm 

22% so với mức đỉnh trước đó vào Ngày 3 tháng Giêng. 

 

Với các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn, cuộc chiến ở Ukraine đang kéo dài và lạm 

phát nóng lên bất chấp hành động tích cực từ các ngân hàng trung ương, có rất ít hy vọng 

cho các nhà đầu tư rằng thị trường gấu này sẽ ngắn và (tương đối) không đau đớn như thị 

trường do Covid- 19 đại dịch vào năm 2020. Hồi đó, chỉ số S&P 500 chạm đáy chỉ 33 ngày 

sau mức đỉnh trước đó, khiến nó trở thành thị trường gấu ngắn nhất được ghi nhận. Sau một 

đợt tăng giá đáng chú ý khiến các nhà đầu tư phần lớn không bị lo lắng bởi đại dịch đang 

diễn ra, lạm phát gia tăng, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và các vấn đề chuỗi cung 

ứng toàn cầu đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế, tuy nhiên, kìm hãm sự lạc quan và 

làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kéo dài. trên đường chân trời. 

 

Như biểu đồ sau đây cho thấy, thị trường gấu không phải là chuyện xảy ra hàng ngày, may 

mắn thay, thị trường mới nhất chỉ là thị trường thứ tư trong thế kỷ 21. Nhìn lại các thị trường 

gấu trong quá khứ từ những năm 1970 cho thấy rằng mọi thứ rất có thể trở nên tồi tệ hơn 

trước khi chúng trở nên tốt hơn. Trong bảy thị trường gấu trước đó, S&P 500 đã giảm trung 

bình 38% trước khi quay đầu và thường mất nhiều năm trước khi chỉ số này phục hồi tất cả 

các khoản lỗ và trở lại mức đỉnh trước đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GS dự báo mức tăng lãi suất tiếp theo 
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TTCK MỸ: FED tăng lãi suất và chỉ số tăng điểm 

 

Lãi suất trái phiếu có xu hướng tăng trên toàn thế giới 

 

Lãi suất đã tăng mạnh trên toàn thế giới trong những tuần gần đây. Hôm nay, Ủy ban Thị 

trường Mở Liên bang (FOMC) đã đưa ra mức tăng lãi suất được dự đoán nhiều là 75 điểm 

cơ bản (bps) và báo hiệu sẽ tăng thêm trong những tháng tới. Mỹ không đơn độc trong xu 

hướng này, khi lãi suất chuẩn của trái phiếu chính phủ đang tăng trên khắp thế giới, vượt qua 

mức cao của chu kỳ trước đó. Sau cuộc họp FOMC hôm nay, lợi suất trái phiếu chính phủ 

trong nước và quốc tế lần đầu tiên giảm kể từ cuối tháng Năm. Tỷ giá có thể sẽ tiếp tục tăng 

do lạm phát tiếp tục tăng nóng. Điều này đặc biệt xảy ra ở Mỹ, Vương quốc Anh và khu vực 

đồng euro. Những so sánh quốc tế này cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc có giá trị về 

xu hướng này có thể kéo dài trong bao lâu. Hiện tại, với rất nhiều điểm chuẩn này đang hoàn 

thành các cơ sở chính và tiếp theo là cao hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm kết 

thúc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng hỗ trợ chỉ số S&P 500 ở đâu ? 

 

 
 

Mốc Fibonacci 50% và 61.8% là vùng hỗ trợ tiềm năng của chỉ số S&P 500 

 

Kết luận: Chúng tôi thấy chỉ số hợp đồng tương lai giảm điểm khá mạnh báo hiệu mở cửa 

chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nến rút chân vào 

cuối ngày dù chỉ số có thể vẫn đóng cửa giảm điểm. 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên 

các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam 

kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông 

tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách 

đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST  
Trung tâm nghiên cứu và phân tích 
 

TRỤ SỞ CHÍNH: 

Toà nhà Smart Invest, Số 222 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: 0243 – 5739779 

Fax: 0243 – 5739769 

Website: https://www.sisi.com.vn 
 
 


