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TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG
DIỄN BIẾN CHÍNH

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/06/2022, chỉ
số VNINDEX giảm 0,01% đóng cửa ở mức
1.307,8 điểm.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số HNXIndex tạm được cải thiện lên mức Tích cực,
tương đồng với tín hiệu của các chỉ số trên
HOSE. Mặc dù vậy, VN30 cần sớm vượt lên
trên mốc 1350 điểm để thúc đẩy đà hồi phục
của thị trường.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 12.659 tỷ
đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3
sàn đạt 16.021 tỷ đồng, Giảm 20,2% so với
phiên liền trước.
Nhóm cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý: Tài
nguyên cơ bản (Thép)
Nhóm cổ phiếu ngành Tài nguyên cơ bản ghi
nhận giá trị giao dịch tăng 28% với trung bình 5
phiên liền trước, chỉ số giá ngành tăng 2,34%, tỉ
trọng giá trị giao dịch của ngành tăng lên
12,61%, cao thứ 2 trong 10 phiên liên tiếp. Điều
này cho thấy cầu vào cổ phiếu Tài nguyên cơ
bản tăng, tập trung vào nhóm thép và sản phẩm
thép.
Các cổ phiếu nhóm thép và sản phẩm thép giao
dịch mạnh nhất là HPG, NKG, HSG, PAS,
HMC, TLH, VGS, SHI, SMC, TVN tất cả đều
tăng điểm
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Dự báo trong phiên ngày 10/6, VN30 có thể
xuất hiện nhịp tăng để kiểm định kháng cự tại
vùng 1345-1350 điểm. Nếu lực mua giá cao
tại nhóm dẫn dắt được cải thiện, giúp VN30
vượt thành công kháng cự, nó sẽ củng cố đà
hồi phục của chỉ số VN-Index, hướng lên
kháng cự tiếp theo quanh 1350 điểm nơi có
kháng cự của đường MA50 ngày. Ở kịch bản
này, hiệu ứng tăng giá cũng sẽ có sự lan tỏa
nhất định sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và
nhỏ, vốn đang nhen nhóm hình thành những
tín hiệu đầu cơ. Ngược lại, nếu VN-Index
quay trở lại phía dưới mốc 1300 điểm, nơi
cũng có sự hỗ trợ của đường MA5 ngày, nhà
đầu tư cần thận trọng với khả năng điều chỉnh
giảm.
Các mã lọt vào top sức mạnh giá: FRT, PNJ,
DGW, MWG (Bán lẻ), DGC, DPM (Hóa chất
& Phân bón), BWE, POW, REE (Tiện ích
công cộng).
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BẢN TIN VĨ MÔ
Lãi suất liên
ngân hàng
giảm do
thanh khoản
dồi dào

Lợi tức trái phiếu tăng trong tháng 5
• Trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) đã phát hành 7,9 nghìn
tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tăng 71% so với tháng trước (MoM). Trong 5
tháng đầu năm 2022, tổng lượng phát hành TPCP là 53,8 nghìn tỷ đồng, đạt
13,5% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, 24 nghìn tỷ đồng TPCP đã hết hạn trong
5 tháng đầu năm 2022, dẫn đến khối lượng phát hành ròng 29,8 nghìn tỷ đồng
so với 7,1 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2021.
• Trong các phiên đấu thầu gần đây nhất trong tháng 5, lợi suất trúng thầu của
trái phiếu kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm chiếm 93% tổng giá trị phát hành
TPCP trong tháng 5, tăng 8-10 điểm cơ bản (bps) MoM, lên lần lượt là 2,34%
và 2,64%.
• Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng trong nửa đầu tháng 5 trước
khi giảm nhẹ vào cuối tháng nhờ thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải
thiện và lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm. Tính đến cuối tháng 5, lợi suất kỳ
hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là 2,10% (+15 bps MoM), 2,51% (+26
bps) và 3,11% (+14 bps), là một trong những mức cao nhất trong 2 năm qua.
• Lợi suất TPCP của Việt Nam có thể tiếp tục chịu một số áp lực tăng trong
tháng 6, do Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động của việc
tăng lãi suất của Fed đã phần nào được định giá. Ngoài ra, thanh khoản hệ
thống vào cuối tháng 5 đã được cải thiện, có thể làm giảm áp lực tăng đối với
lợi suất trái phiếu trong nước.
Lãi suất liên ngân hàng giảm dần về cuối tháng do thanh khoản dồi dào
• Lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao trong nửa đầu tháng 5 và giảm dần về
cuối tháng do thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào khi tín dụng tăng chậm
lại vào nửa cuối tháng, trong khi ngân sách Nhà nước thặng dư 217,3 nghìn tỷ
đồng trong 5 tháng đầu năm 2022, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.
Tính đến cuối tháng 5, lãi suất LNH kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đã giảm khoảng
85-90 bps MoM, xuống lần lượt là 0,5% và 1,1%.
• Thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi tiền gửi
của KBNN tại các ngân hàng, trong khi NHNN vẫn chưa tăng hạn mức tín
dụng cho các ngân hàng. Tuy nhiên, một lượng hợp đồng mua USD kỳ hạn 3
tháng sẽ đáo hạn vào tháng 6 và khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps như trong
tháng 6 có thể gây ra một số áp lực tăng lên lãi suất liên ngân hàng.
Tỷ giá USD/VND tăng do nhu cầu USD tăng.
• Ngày 11/5, NHNN thông báo điều chỉnh tăng giá bán USD hợp đồng kỳ hạn 3
tháng từ 23.050 lên 23.250VND. Động thái mới nhất của NHNN đã nâng mặt
bằng tỷ giá USD/VND giao ngay trên thị trường liên ngân hàng. Ngoài ra, nhu
cầu mua USD gia tăng (tháng 5 nhập siêu 1,7 tỷ USD) cũng đã tạo áp lực lên
tỷ giá USD/VND.
• Cuối tháng 5, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 23,195 trên thị trường
liên ngân hàng (tăng 1,0% trong tháng 5 và 1,7% trong 5 tháng đầu năm 2022).
Tuy vậy, nguồn cung của NHNN và dòng vốn nước ngoài ổn định sẽ tiếp tục
hỗ trợ tỷ giá.

2

www.vietcaplink.vn

BẢN TIN DOANH NGHIỆP – Headline

3

CỔ PHIẾU
PVI

NGÀNH
Bảo hiểm

NỘI DUNG
Tổ chức liên quan đến Chủ tịch PVI chi hơn 24 tỷ đồng gom cổ phiếu
công ty

AVC

Điện

NED

Điện

Nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc năm
2021
Điện Tây Bắc đặt mục tiêu lãi năm 2022 vỏn vẹn 15 tỷ đồng

NBP

Điện

Bắt nhịp công nghệ, đảm bảo môi trường trong sản xuất

DGW

Điện tử

Digiworld dự kiến phát hành hơn 72 triệu cổ phiếu

PET

Điện tử

DBD

Dược

TAR

Sản xuất

Tiếp đà thăng hoa năm 2021, Petrosetco đặt mục tiêu lãi năm 2022 tăng
8% YoY
Người nhà lãnh đạo Dược phẩm Bidiphar bán hết gần 1 triệu cổ phiếu
DBD
Hạ chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 bằng 1/6 so với kế hoạch tháng 1

DBC

Sản xuất

Dabaco có thể đối mặt với năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận ròng
âm

DPR

Sản xuất

Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức 2021 tỷ lệ 35%

BHN

Sản xuất

Bắt kịp xu hướng phát triển thương mại điện tử

VCI

Tài chính

VPB

Tài chính

Huy động thành công 240 triệu USD vốn nước ngoài và bước chuyển
mình đột phá về chiến lược và mô hình kinh doanh
Duy trì đà tăng trưởng, cổ phiếu VPB sẽ có giá bao nhiêu?

SSB

Tài chính

SeABank sắp phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu SSB

ANV

Thủy sản

Vợ chồng Phó Chủ tịch Navico bỏ tiền túi cho công ty vay 653 tỷ đồng

GAS

Xăng dầu

Cập nhật tiến độ dự án Kho chứa LNG Thị Vải

PLX

Xăng dầu

Petrolimex ước hoàn thành 44% lợi nhuận cả năm chỉ sau 5 tháng

PLX

Xăng dầu

ĐHCĐ - Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 186.000 tỷ đồng năm 2022

VLB

Xây dựng

Xây dựng Biên Hòa dự kiến lỗ trăm tỷ năm 2022 do đâu?

VCG

Xây dựng

Đòn bẩy nợ cao khiến doanh nghiệp 'còng lưng' trả lãi
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KHUYẾN
NGHỊ
Khả quan

GIÁ
MUA
112

GIÁ
BÁN
130

CẮT
LỖ
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LUẬN ĐIỂM MUA

DGC

6/6/2022

Mua

118

145

110

DGC có xu hướng đi theo mô
hình 3 bước tăng giá

DPM

8/6/2022

Mua

64

80

60

Tích lũy đi ngang, vượt
MA20

DCM

9/6/2022

Mua

39.5

47

34

Tạo mô hình Bullish Harami

STB

9/6/2022

Mua

21.5

26

20.5

Tạo nến hammer tăng giá

HAH

9/6/2022

Mua

85

100

78

Tạo cây nến rút chân vol
thấp, xu hướng tích cực

FRT

9/6/2022

Quan sát

95

117

87

FRT đi theo xu hướng cốc tay
cầm, tích lũy ngắn

FPT đi theo xu hướng cốc tay
cầm nhỏ
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