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TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG 
 

DIỄN BIẾN CHÍNH  QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT 
   

Chúng tôi duy trì đánh giá 

Tích cực trong ngắn hạn với 

VN-Index, VN30, VNMidcap 

và VNSmallcap tuy nhiên 

ngưỡng kháng cự đang nằm 

khá gần; HNX-Index vẫn duy 

trì tín hiệu Trung tính. 

 
 
 

 Trong phiên ngày 31/5/2022, thị trường 

nhiều khả năng có quán tính tăng điểm để 

VN-Index kiểm định kháng cự ngắn hạn tại 

1300 điểm. Lực bán dự báo sẽ tiếp tục 

được thúc đẩy bởi ngưỡng cản này để tạo 

áp lực lên lực cầu, điều có thể khiến thị 

trường xuất hiện một phiên điều chỉnh 

giảm với ngưỡng hỗ trợ MA5 nằm tại vùng 

1.280 điểm còn MA20 nằm tại vùng 1.270 

điểm. Nếu các ngưỡng hỗ trợ này không bị 

vi phạm sau các nhịp điều chỉnh, VN-Index 

sẽ có cơ hội hồi phục lại, kiểm định và 

thậm chí vượt qua mốc 1.300 điểm. Trong 

kịch bản này, ngưỡng kháng cự tiếp theo 

của chỉ số sàn HOSE sẽ là vùng 1.365 điểm 
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BẢN TIN DOANH NGHIỆP – Headline 
 

Cổ phiếu  Ngành  Tiêu đề 

BID Tài chính BIDV phát mãi hàng loạt tài sản đảm bảo, nhiều khoản nợ khó tìm chủ mới 

HQC BĐS 
Phát hành 100 triệu cổ phiếu huy động vốn M&A và lên kế hoạch lãi gấp 28 
lần, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) trở lại đường đua sau những lùm xùm? 

CTD BĐS Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov đăng ký mua 730 nghìn cổ phiếu 

HVN Hàng không 
Vietnam Airlines (HVN) hoàn tất thoái 35% cổ phần tại Cambodia Angkor Air 
thu về 35 triệu USD 

NLG BĐS Vợ chồng Chủ tịch HĐQT Nam Long gom xong gần 4 triệu cổ phiếu NLG 

CMX Thủy sản Camimex Group (CMX) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu nhằm tăng vốn 

SHS Tài chính 
Chủ tịch Đỗ Quang Vinh được mua 6 triệu cổ phiếu SHS với giá thấp hơn 33% 
thị giá trên sàn 

REE Điện Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua gần 8 triệu cổ phiếu REE 

GVR Cao su Tập đoàn Cao su VN lên kế hoạch lãi gần 6.500 tỷ, thoái vốn VRG và SIP 

PIA Viễn thông 
Ngày 15/6, Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA) sẽ chi hơn 356 tỷ đồng trả cổ 
tức năm 2021 

VCG Xây dựng Vinaconex rót 133 tỷ đồng thành lập công ty tại Quảng Ninh 

MWG Điện tử 
Trước thềm IPO, chuỗi bán lẻ nhà Thế giới Di động (MWG) báo lỗ lũy kế gần 
5.000 tỷ đồng 

BFC Hóa chất Phân bón Bình Điền (BFC) sẽ trả cổ tức 2.000 đồng/cp 

PNJ Vàng  Cổ phiếu PNJ (Vàng bạc Phú Nhuận) hướng lên đỉnh cũ 

HPG Xây dựng 
"Vua thép" Trần Đình Long và gia đình sẽ nắm hơn 2 tỷ cổ phiếu HPG sau 
chia cổ tức 2021 

TCM Dệt Dệt may Thành Công (TCM) muốn phát hành 10,6 triệu cổ phiếu thưởng 

KDH BĐS Lợi nhuận 2023 dự báo tăng trưởng nhanh hơn 

DXG BĐS 
Đất Xanh (DXG) - Dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường 
quốc tế 
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TÍN HIỆU KỸ THUẬT 
 

Mã Khuyến 
nghị 

Điểm 
mua 

Cắt 
lỗ 

Target Luận điểm Tiêu chí mua 

DXG Quan 
sát 

27 25 35 DXG xây nền 
sau khi giá giảm 

từ đỉnh 50% 

Mua khi tạo 
một cây rút 

chân với khối 
lượng thấp 

NKG Mua 29.5 24 33 NKG mô hình 2 
đỉnh 

Mua khi phá 
vỡ đường 

viền cổ 

FPT Quan 
sát 

103.00 98 125 FPT theo mẫu 
hình declining 
wedge uptrend 

breakout 

Kịch bản 1: 
Mua khi tạo 
một cây nến 
giảm với khối 

lượng lớn  
 

Kịch bản 2 : 
Mua khi FPT 

tích lũy tại 
vùng giá này 
và dao động 
với biên độ 

hẹp.  
FCN Mua 17.5 15 21 FCN đang tích 

lũy nền và có 
động lực tăng 

giá bởi yếu tố vĩ 
mô 

Mua khi tạo 
một cây nến 

no supply bar 

 


