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26/09/2022 

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Three Inside Down Pattern”.  

Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng tăng 

là tín hiệu tiêu cực về mặt kỹ thuật. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index đang cho tín hiệu bán ngắn hạn. (ii) Vùng hỗ trợ tâm lý 

1,200 đã bị phá vỡ. Kỳ vọng hỗ trợ giờ vào vùng 1,150 điểm (có thể xuống thấp hơn 5%). 

(iii) Xây dựng, và nhóm vốn hóa lớn là điểm sáng cho hoạt động dò đáy hôm nay. 

  

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 01 mã cho tín hiệu mua, 

02 mã cho tín hiệu bán, 27 mã cho tín hiệu đi ngang. BVH…cho tín hiệu tích cực. 

 

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 52.94% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số giằng co tăng giảm điểm vào ngày mai với giá đóng cửa co hơn. Kháng cự là 

1,227 điểm. Hỗ trợ mạnh là 1,150 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:  

 

• TTCK Mỹ sẽ đi theo kịch bản năm 1946 ?; 

• Tháng 9 thường là tháng giao dịch không tốt theo chu kỳ của TTCK Mỹ, tháng 10 là 

tháng giao dịch tích cực; 

• Các tín hiệu tạo đáy của TTCK Mỹ; 

• Cổ phiếu năng lượng, tài chính, chăm sóc sức khỏe thường tăng giá trong môi trường 

lạm phát cao ?; 

 

TTCK Mỹ: Thị trường đang chịu áp lực bán mạnh . Dù phiên thứ 6 có hình thành cây nến 

rút chân nhưng khả năng nhúng xuống vẫn tiếp tục. Theo mùa, những ngày cuối tháng 9 

thường là ngày giảm điểm và thị trường có thể khởi sắc vào tháng 10. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 563 Tổng số cổ phiếu giao dịch 237 Tổng số cổ phiếu giao dịch 365

Số cổ phiếu không có giao dịch 38 Số cổ phiếu không có giao dịch 104 Số cổ phiếu không có giao dịch 493

Số cổ phiếu tăng giá 44 / 7.32% Số cổ phiếu tăng giá 41 / 12.02% Số cổ phiếu tăng giá 76 / 8.86%

Số cổ phiếu giảm giá 467 / 77.70% Số cổ phiếu giảm giá 164 / 48.09% Số cổ phiếu giảm giá 245 / 28.55%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 90 / 14.98% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 136 / 39.88% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 537 / 62.59%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

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

Khối lượng 37,251,130 55,245,340 -17,994,210 Khối lượng 229,200 145,200 84,000 Khối lượng 323,082 1,855,437 -1,532,355

% KL toàn thị trường 4,92% 7,30% % KL toàn thị trường 0,26% 0,17% % KL toàn thị trường 0,79% 4,55%

Giá trị 1099,44 tỷ 1657,87 tỷ -558,42 tỷ Giá trị 3,67 tỷ 2,28 tỷ 1,39 tỷ Giá trị 14,39 tỷ 59,02 tỷ -44,63 tỷ

% GT toàn thị trường 6,88% 10,38% % GT toàn thị trường 0,26% 0,16% % GT toàn thị trường 2,27% 9,32%

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 1,255,900   75,000   -900 (-1.19%) 17.88    2.89      4,195        354,939        

2 VHM 2,734,600   55,900   -1,300 (-2.27%) 6.20      1.88      9,015        243,409        

3 VIC 1,195,900   62,000   -600 (-0.96%) (90.51)   1.79      (685)         236,464        

4 GAS 666,700     113,600 1,100 (0.98%) 26.08    3.59      4,356        217,425        

5 BID 2,016,400   33,400   -1,350 (-3.88%) 19.32    1.80      1,729        168,955        

6 NVL 3,798,100   84,500   0 (0%) 46.45    3.71      1,819        164,761        

7 VNM 3,386,000   74,000   -2,700 (-3.52%) 16.38    4.20      4,517        154,657        

8 MSN 658,100     107,700 -900 (-0.83%) 14.82    3.95      7,269        153,335        

9 HPG 25,875,600 22,400   -300 (-1.32%) 3.13      1.30      7,166        130,251        

10 VPB 17,753,300 27,600   -1,150 (-4%) 10.43    1.25      2,647        123,523         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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Tiện ích

Sản phẩm cao su

 

 

TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Tìm kiếm điểm tựa 1,150 điểm 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 4.15 điểm (+ 0.34%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Sản phẩm cao su, tiện ích, sản xuất thiết bị máy móc, dịch vụ tư vấn hỗ trợ, chăm 

sóc sức khỏe là nhóm giảm giá ít nhất nhất trên sàn trong ngày. Đà giảm được kìm hãm 

bởi các cổ phiếu như BRC, DRC, GAS, TDW, CTB, DZM, KPF, VCM, DHG, PMC, MED... 

Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) DRC – Cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị mua tuần trước vẫn giao dịch khá tốt trong bối 

cảnh thị trường giao dịch khá tiêu cực. Các nhân tố giúp DRC tăng giá không có gì thay đổi: 

✓ Sản lượng phục hồi tại thị trường Mỹ và Brazil; 

✓ Chi phí logistic giảm qua; 

✓ Biên lãi gộp tăng; 

✓ Mô hình kỹ thuật cho thấy giá có thể tiến về vùng 34 – 36; 

 

(ii) GAS tăng giá tốt và là cổ phiếu lớn đóng vai trò kìm hãm chỉ số giảm điểm trong những 

phiên gần đây. Chuỗi tăng gần đây giúp GAS duy trì xu hướng tăng giá trung hạn khi: 

✓ Giá vẫn nằm trên đường trung bình động MA(50); 

✓ Thông tin hỗ trợ đà tăng giá của GAS là công ty công bố LNTT sơ bộ 9 tháng đầu 

năm 2022 đạt 14 nghìn tỷ đồng (+61,8% YoY), và LNTT cả năm ước tính đạt 16 

nghìn tỷ đồng (+42,7% YoY); 

✓ Luật Dầu khí sẽ sớm được thông qua và giúp thu hút nhiều hơn các khoản đầu tư 

vào lĩnh vực dầu khí Việt Nam trong tương lai; 

 

(2) Tài chính khác, chứng khoán, thiết bị điện, khai khoáng, sản xuất hàng gia dụng là 

nhóm giảm nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như IPA, OGC, 

ART, CTS, FTS, VND, VCI, SSI, GEX, SAM, PVC, PVD, PVS, PVB, TNG, MSH, GIL… 

Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này: 

 

(i) Chứng khoán là nhóm có hệ số Beta cao nên khi chỉ số giảm điểm nhóm này luôn dẫn 

đầu mức giảm. Về đồ thị, kỳ vọng hỗ trợ mạnh nhóm này tới từ: 

✓ Vùng đáy tháng 6/2022 có giao dịch có thể thiết lập đáy đôi lớn (Cần quan sát giao 

dịch để xác nhận); 

✓ Các cổ phiếu này bắt đầu giảm và giao dịch dưới giá trị sổ sách sẽ giảm bớt áp lực 

bán mạnh nhóm này; 

✓ Tuy nhiên, cơ bản do thị trường ở trạng thái đi ngang hoặc giảm điểm, kỳ vọng kinh 

doanh của nhóm cổ phiếu này cũng ở mức thấp vẫn là nhân tố chính cản trở đà tăng 

giá. 

 

 

(ii) Khai khoáng điều chỉnh giảm mạnh và mai sẽ là phiên quan trọng thử thách đáy gần nhất 

của nhóm cổ phiêu này; 

 

(3) Xây dựng đang là điểm sáng giao dịch của thị trường lúc này với VCG, LCG đóng 

vai trò dẫn dắt đà tăng giá. Kỳ vọng tới từ: 

 

✓ Biên lãi gộp và lãi ròng sẽ cải thiện trong thời gian tới nhờ giá nguyên vật liệu có 

xu hướng giảm và doanh thu dự kiến sẽ tăng theo đơn giá điều chỉnh; 

✓ Chu kỳ giải ngân đầu tư công giai đoạn 2023 – 2025 là chu kỳ đầu tư hạ tầng lớn 

nhất của Việt Nam trong lịch sử; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Three Inside Down Pattern”.  

Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng tăng 

là tín hiệu tiêu cực về mặt kỹ thuật. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index đang cho tín hiệu bán ngắn hạn. (ii) Vùng hỗ trợ tâm lý 

1,200 đã bị phá vỡ. Kỳ vọng hỗ trợ giờ vào vùng 1,150 điểm (có thể xuống thấp hơn 5%). 

(iii) Xây dựng, và nhóm vốn hóa lớn là điểm sáng cho hoạt động dò đáy hôm nay. 

  

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 01 mã cho tín hiệu mua, 

02 mã cho tín hiệu bán, 27 mã cho tín hiệu đi ngang. BVH…cho tín hiệu tích cực. 

 

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 52.94% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số giằng co tăng giảm điểm vào ngày mai với giá đóng cửa co hơn. Kháng cự là 1,227 

điểm. Hỗ trợ mạnh là 1,150 điểm. 

 

Biểu đồ kỹ thuật 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 442.57 444.52 440.62 NO 455.2 471.73 484.36 500.89 426.04 413.41 396.88 384.25

HNXINDEX 257.09 257.79 256.38 NO 262.55 269.43 274.89 281.77 250.21 244.75 237.87 232.41

UPINDEX 87.08 87.28 86.88 NO 88.18 89.68 90.78 92.28 85.58 84.48 82.98 81.88

VN30 1187.16 1187.13 1187.19 YES 1201.95 1216.68 1231.47 1246.2 1172.43 1157.64 1142.91 1128.12

VNXALL 1880.22 1885.8 1874.65 NO 1913.28 1957.47 1990.53 2034.72 1836.03 1802.97 1758.78 1725.72

VNINDEX 1174.58 1174.7 1174.47 YES 1190.04 1205.73 1221.19 1236.88 1158.89 1143.43 1127.74 1112.28

VN30F1M 1188.2 1186.3 1190.1 NO 1202.8 1213.6 1228.2 1239 1177.4 1162.8 1152 1137.4

VN30F1Q 1186 1184 1188 NO 1200 1210 1224 1234 1176 1162 1152 1138

VN30F2M 1183.97 1184 1183.93 YES 1196.93 1209.97 1222.93 1235.97 1170.93 1157.97 1144.93 1131.97

VN30F2Q 1188.13 1187.7 1188.57 YES 1199.77 1210.53 1222.17 1232.93 1177.37 1165.73 1154.97 1143.33

ACB 22.17 22.15 22.18 YES 22.53 22.87 23.23 23.57 21.83 21.47 21.13 20.77

BID 33.35 33.33 33.38 YES 34.3 35.2 36.15 37.05 32.45 31.5 30.6 29.65

BVH 58 58.05 57.95 YES 59.4 60.9 62.3 63.8 56.5 55.1 53.6 52.2

CTG 23.82 23.98 23.66 NO 24.38 25.27 25.83 26.72 22.93 22.37 21.48 20.92

GVR 22.68 22.52 22.84 NO 23.47 23.93 24.72 25.18 22.22 21.43 20.97 20.18

GAS 112.93 112.6 113.27 NO 114.87 116.13 118.07 119.33 111.67 109.73 108.47 106.53

HDB 23.63 23.72 23.54 NO 23.97 24.48 24.82 25.33 23.12 22.78 22.27 21.93

FPT 81.27 81.15 81.38 NO 82.23 82.97 83.93 84.67 80.53 79.57 78.83 77.87

HPG 22.28 22.23 22.34 NO 22.72 23.03 23.47 23.78 21.97 21.53 21.22 20.78

KDH 29.82 29.92 29.71 NO 30.48 31.37 32.03 32.92 28.93 28.27 27.38 26.72

MBB 20.3 20.4 20.2 NO 20.7 21.3 21.7 22.3 19.7 19.3 18.7 18.3

MWG 67.27 66.9 67.63 NO 68.93 69.87 71.53 72.47 66.33 64.67 63.73 62.07

MSN 108.07 108.25 107.88 NO 109.13 110.57 111.63 113.07 106.63 105.57 104.13 103.07

NVL 84.27 84.15 84.38 NO 84.73 84.97 85.43 85.67 84.03 83.57 83.33 82.87

PDR 50.35 50.33 50.38 YES 50.75 51.1 51.5 51.85 50 49.6 49.25 48.85

PLX 36.23 36.3 36.17 NO 36.77 37.43 37.97 38.63 35.57 35.03 34.37 33.83

POW 12.92 12.98 12.86 NO 13.18 13.57 13.83 14.22 12.53 12.27 11.88 11.62

PNJ 111.6 111.85 111.35 NO 112.5 113.9 114.8 116.2 110.2 109.3 107.9 107

SAB 185.67 186 185.33 NO 187.33 189.67 191.33 193.67 183.33 181.67 179.33 177.67

TCB 33.35 33.4 33.3 NO 33.75 34.25 34.65 35.15 32.85 32.45 31.95 31.55

SSI 19.68 19.77 19.59 NO 20.12 20.73 21.17 21.78 19.07 18.63 18.02 17.58

STB 20.58 20.63 20.54 NO 20.92 21.33 21.67 22.08 20.17 19.83 19.42 19.08

TPB 24.5 24.3 24.7 NO 25.3 25.7 26.5 26.9 24.1 23.3 22.9 22.1

VCB 75.37 75.55 75.18 NO 76.63 78.27 79.53 81.17 73.73 72.47 70.83 69.57

VHM 56.03 56.1 55.97 NO 56.87 57.83 58.67 59.63 55.07 54.23 53.27 52.43

VJC 110.7 111 110.4 NO 111.3 112.5 113.1 114.3 109.5 108.9 107.7 107.1

VIC 62.07 62.1 62.03 YES 62.53 63.07 63.53 64.07 61.53 61.07 60.53 60.07

VPB 27.7 27.75 27.65 NO 28.35 29.1 29.75 30.5 26.95 26.3 25.55 24.9

VNM 74.63 74.95 74.32 NO 75.57 77.13 78.07 79.63 73.07 72.13 70.57 69.63

VRE 27.17 27.42 26.91 NO 27.68 28.72 29.23 30.27 26.13 25.62 24.58 24.07  
 

• 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 %

DIG 18,104,400   5,895,080                    307           -0.78

STB 16,606,500   8,018,590                    207           -4.43

VIX 14,771,100   5,888,250                    251           -5.88

GEX 13,591,400   6,463,680                    210           -6.9

CII 12,181,300   5,825,130                    209.12 -6.45

LCG 10,460,400   4,294,370                    244           2.58

NLG 10,363,500   2,162,550                    479           -6.9

TCH 10,167,700   3,376,860                    301.1 4.09

IDC 9,622,900     4,160,610                    231           -2.65

HQC 8,147,800     3,371,580                    242           -6.7

KDH 6,888,200     1,846,850                    372.97 -5.43

CTG 6,442,500     1,977,920                    326           -6

TCB 5,217,000     2,259,900                    231           -2.78

ACB 4,546,500     1,771,960                    257           -1.77

FRT 4,080,500     1,635,690                    249           -6.91

MIG 3,514,600     1,165,240                    301.62 1.32

KSB 3,439,400     946,750                       363           2

VNM 3,386,000     1,596,390                    212           -3.52

IJC 2,995,200     1,367,240                    219           -6.8

VIB 2,790,900     1,360,940                    205           1.12

HDB 2,621,100     1,006,380                    260.45 -3.5

IDJ 2,596,200     1,294,330                    201           -7.19

HHS 2,247,400     801,230                       280           1

DRH 2,057,500     846,680                       243           -4.36

TPB 1,898,800     887,660                       214           -0.6

ABB 1,800,900     804,560                       223.84 -2.88

TVC 1,752,200     807,300                       217           -6.49

CTI 1,679,300     397,720                       422           3.16

E1VFVN30 1,354,700     451,290                       300           -2.64

BMI 1,233,200     336,080                       367           -0.47

API 826,700        304,640                       271           -5.88

TDM 774,200        202,450                       382           -0.51

BCM 709,400        215,360                       329           -0.95

TTH 699,900        243,900                       287           -3.03

VEA 690,000        280,830                       246           -4.05

QTP 680,000        243,260                       280           -1.23

DRI 487,700        232,330                       210           -7.84

FUESSVFL 478,800        170,450                       281           -3.26

ITD 385,600        96,250                         401           -2.1

VIP 379,500        177,380                       214           -2.35  
 

• Lưu ý: DIG, STB, CTG, TCB… 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

22-Sep VCG Mua ≤ 26.3 10% -20% KLGD tăng cao/Mô hình tăng giá vào sóng 3

22-Sep DRC Mua ≤ 32.5 10% -20% KLGD tăng cao/Buy Kumo Break/Sản lượng bán hàng và biên lãi gộp hồi phục

22-Sep HCM Mua ≤ 28 10% -20% Hỗ trợ động MA(50)/Failure Swing

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

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

• Kháng cự ngắn hạn 1,200 điểm và kháng cự mạnh hơn là vùng 1,227 điểm còn hỗ trợ mạnh nằm ở vùng 1,150 điểm; 

• Nhóm đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt tâm lý thị trường khi giá tăng; 

• Nếu nhóm chứng khoán không phá vỡ mức đáy tháng 6/2022, tâm lý tiêu cực sẽ giảm thiểu trên thị trường và kỳ vọng vào sóng hồi có thể xuất hiện; 

• Thị trường đang bị chi phối bởi tâm lý giảm điểm của TTCK trên thế giới nên điều quan trọng là TTCK Mỹ cần giao dịch ở trạng thái tăng giảm nhẹ hơn thì tâm lý tiêu cực mới giảm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

TTCK Mỹ sẽ đi theo kịch bản năm 1946 ? 

 

 
 

Tháng 9 thường là tháng giao dịch không tốt theo chu kỳ của TTCK Mỹ, tháng 10 là 

tháng giao dịch tích cực 

 

 

 

 

Các tín hiệu tạo đáy của TTCK Mỹ  

 

 

 

Cổ phiếu năng lượng, tài chính, chăm sóc sức khỏe thường tăng giá trong môi trường 

lạm phát cao ? 
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TTCK MỸ: Mọi con mắt đổ dồn vào mức thấp mùa hè 

 

Các chỉ số chính bị phá vỡ 

 

Áp lực bán tiếp tục áp đảo thị trường chứng khoán Mỹ, khi nhiều lĩnh vực và chỉ số xuyên 

thủng các mức quan trọng, tạo ra mức thấp mới nhất từ đầu năm đến nay. Biểu đồ dưới đây 

cho thấy Chỉ số Vận tải Dow Jones (DJTA) được phủ lên với Chỉ số Chất bán dẫn 

Philadelphia (SOX). Như bạn có thể thấy, cả hai chỉ số đều bị bán tháo mạnh mẽ trong tuần 

này và vi phạm mức thấp nhất trong mùa hè của chúng. 

 

 
 

Các nhóm nhạy cảm về kinh tế này được coi là chỉ số hàng đầu cho thị trường chung. Nếu 

những mức thấp mới này là hợp lệ, rủi ro giảm giá sẽ tăng lên và các mức trung bình chính 

có thể giảm hơn nữa trong những ngày tới.. 

 

 

Cổ phiếu năng lượng đang bị bán, liệu có trụ vững 

 

Cổ phiếu năng lượng là ngành có khả năng phục hồi tốt nhất trong cả năm. Trong khi toàn 

bộ thị trường chịu áp lực, cổ phiếu năng lượng đã tăng khá tốt. Tuy nhiên, trong các thị 

trường gấu thực sự, người bán cuối cùng đến với tất cả các lĩnh vực - bao gồm cả các nhà 

lãnh đạo chu kỳ, khiến năng lượng trở thành lĩnh vực quan trọng cần theo dõi. Những con 

gấu vẫn chưa thể hạ gục những cổ phiếu này — cho đến bây giờ. Khi nói đến các chỉ số trong 

lĩnh vực năng lượng, giá của các mức cao trước đây từ năm 2018 có thể là đường trên cát. 

Sau khi đạt đỉnh trở lại vào tháng 6, Quỹ ETF Năng lượng Bình đẳng (RYE) đã in mô hình 

phân phối ở mức quan trọng này. Hôm nay, giá giảm thấp hơn và lấy đi mức hỗ trợ lớn này 

khi cổ phiếu năng lượng có một trong những màn trình diễn trong ngày tồi tệ nhất trong hơn 

hai năm. Với quý 4 năm 2022 gần như đang diễn ra, những con gấu đang nắm toàn quyền 

kiểm soát. 

 

 
 

TTCK cận biên 

 

Điểm yếu tiếp tục mở rộng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu khi người bán vẫn nắm 

toàn quyền kiểm soát. Cho dù chúng ta xem xét Châu Âu, Thị trường mới nổi, Châu Á hay 

EAFE, các biểu đồ đều xuất hiện ít nhiều giống nhau.Dưới đây, chúng tôi đã lập biểu đồ ETF 

Frontier Markets Index (FM) vi phạm mức thấp nhất trong mùa hè, trùng với mức thoái lui 

Fibonacci 61,8% của đợt biểu tình 2020-2021. Chỉ số này bao gồm một số thị trường nhỏ 

nhất và kém phát triển nhất trên thế giới. Chúng ta có thể coi chỉ số này là đại diện cho một 

số cổ phiếu rủi ro nhất trên toàn cầu. Miễn là FM đang ở dưới mức thấp nhất của nó từ tháng 

7, nó cho chúng ta biết các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn và tránh xa các khu vực rủi 

ro nhất. Với việc tất cả các chỉ số quốc tế đồng loạt chạm mức thấp mới, chúng tôi có thể dự 

đoán một mức thấp hơn mới đối với các cổ phiếu ngoài Mỹ. Hành động giá này cũng bổ sung 

thêm bằng chứng cho thấy các chỉ số chính của Mỹ cũng có thể tạo ra mức thấp mới trong 

tương lai gần. 

 

 
 

Kết luận:  Thị trường đang chịu áp lực bán mạnh . Dù phiên thứ 6 có hình thành cây nến rút 

chân nhưng khả năng nhúng xuống vẫn tiếp tục. Theo mùa, những ngày cuối tháng 9 thường 

là ngày giảm điểm và thị trường có thể khởi sắc vào tháng 10.
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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 
 
 


