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Vnindex vượt lên 1171, đầu tuần kỳ vọng
Thị trường trải qua thêm 1 tuần khá xấu sau khi đào sâu vùng đáy thêm một chút xuống dưới
1150. Điểm tích cực là lực bắt đáy khá tốt và giúp thị trường hồi phục hơn 20 điểm trong
những phiên cuối tuần. Thị trường phân hóa và sự biến động giữa các nhóm cổ phiếu trở nên
khó đoán hơn khi giàn trải từ nhóm ngân hàng, chứng khoán sang bất động sản, thép, xây
dựng. Dòng tiền ở phiên cuối tuần không mạnh và cả phiên đạt chưa tới 10 ngàn tỷ nhưng
vẫn đủ sức tạo sức hút các nhóm bất động sản và kéo trần nhiều cổ phiếu nóng như SCR,
HDC, DIG, VPH, CII, DXG, BCG …
Xu hướng thị trường vẫn trong giai đoạn downtrend và các đỉnh hồi phục vẫn thấp hơn các
đỉnh trước đó. Tuy nhiên có thể kỳ vọng xu hướng giảm trung hạn có thể chậm lại và thị
trường có thể chuyển dần theo phương ngang trong thời gian tới. Nhà đầu tư tiếp tục bảo vệ
danh mục theo hướng an toàn và chỉ tích lũy ở những nhịp giảm sâu. Các nhóm cổ phiếu có
thể giao dịch ngắn hạn: VIB, FPT, DGW, STB, MBB, HAH, DGC, VCI.

Tin Doanh Nghiệp
DGW lợi nhuận tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DGW đạt

Đặc biệt, trong nửa cuối năm 2022, DGW

11.810 tỷ đồng doanh thu và 351 tỷ đồng lợi

có kế hoạch phát triển thêm mảng đồ ăn

nhuận, tăng trưởng lần lượt 28% và 58% so

thức uống (F&D) và thiết bị công nghiệp.

với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 45% kế

Thời gian cụ thể ông Việt tiết lộ, mảng

hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2022. Đáng

F&D có thể sẽ bắt đầu trong nửa cuối quý

chú ý, mảng laptop đạt 3.361 tỷ đồng, tăng

IV/2022, còn mảng thiết bị công nghiệp là

trưởng 24%; mảng điện thoại di động đạt

sang năm 2023.

6.522 tỷ đồng, tăng 31% và thiết bị văn phòng
đạt 1.763 tỷ đồng, tăng 28%.
Tại Talkshow Chọn danh mục kỳ 11 chiều
ngày 7/7. ông Đoàn Hồng Việt, Nhà sáng lập,
Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới số - Digiworld
cho biết doanh thu quý II của DGW ước đạt
4.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm
ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng,
tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2021. Trong
cơ cấu doanh thu, mảng laptop ghi nhận đạt
1.109 tỷ đồng, chiếm 23% tổng doanh thu;

Ông Việt cũng thông tin rằng, trong quý II, xu
hướng tiêu dùng các sản phẩm điện tử có sự
sụt giảm, đặc biệt là laptop. Nguyên nhân do
người dân tập trung vào du lịch giải trí nhiều
hơn mua sắm sản phẩm laptop hay điện tử.
Tuy nhiên, bước sang quý III, khi nhu cầu thị
trường quay trở lại, khả năng tăng trưởng
cũng sẽ cao hơn.

mảng điện thoại di động đạt 2.642 tỷ đồng,
chiếm 55% tổng doanh thu và thiết bị văn
phòng đạt 957 tỷ đồng, chiếm 20% tổng
doanh thu.

PV Power ước lãi giảm 60% trong quý II
Ngày 5/7, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) đã tổ
chức Hội thảo gặp gỡ các nhà đầu tư, nhà phân tích chứng khoán. Tại hội thảo,
PV Power đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu
ước đạt 14.865 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ và bằng 61,3% kế hoạch cả năm
2022. Lợi nhuận sau thuế khoảng 1.159 tỷ đồng, giảm 19% và vượt 56% chỉ tiêu
lợi nhuận năm.
Như vậy ước tính trong quý II, PV Power ghi nhận khoảng 7.800 tỷ đồng doanh
thu và lãi sau thuế 356 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và giảm 60% so với quý II năm
ngoái.
Trong nửa đầu năm, nhiều biến động không nằm trong dự báo ban đầu của doanh
nghiệp, nhất là cuộc chiến giữa Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, thời tiết và tình hình
thủy văn khiến các nhà máy thủy điện phải xả cửa, đồng thời giá mua điện cạnh
tranh bắt đầu giảm,...Theo kế hoạch, tháng 7/2022, tổ máy số 1 sẽ bắt đầu được
đại tu và dự kiến hoàn thành khối lượng công việc vào tháng 10 năm nay.
Bên cạnh đó, tại hội thảo, ban lãnh đạo PV Power cũng đã chia sẻ về dự án Nhơn
Trạch 3 và 4 với mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Cả hai dự án đều được sử dụng nguồn
nhiên liệu từ LNG nhập khẩu, công nghệ chu trình hỗn hợp tuabin khí. Theo kế
hoạch, Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành thương mại trong quý IV/2024 và Nhơn Trạch 4
dự kiến vận hành thương mại trong quý II/2025.

Cổ phiếu quan tâm
DGW – Digiworld

Kháng cự: 85

Hỗ trợ: 50

STB – Ngân hàng Sacombank

VIB – Ngân hàng VIB

Kháng cự: 28

Kháng cự: 28

Hỗ trợ: 18

Hỗ trợ: 18

Xu hướng dài hạn đang đi ngang. Đường giá

STB đang hồi phục dần và tạo đáy thấp

VIB đã có bước hồi phục tốt và duy trì nền

DGW sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đạt

quanh vùng 18-20 trong ngắn hạn.

giá mới. Tín hiệu dòng tiền đang vào mạnh

đỉnh 85 đã điều chỉnh suy yếu theo hướng đi
ngang trong biên độ từ 50 – 65.

Mục tiêu: Nhà đầu tư có thể nắm giữ STB

hỗ trợ cho quá trình đảo chiều của cổ phiếu

với mục tiêu ngắn hạn quanh 28. Các nhịp

Mục tiêu: Cổ phiếu đang tiến về vùng

Mục tiêu: Các yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ

điều chỉnh có thể tích lũy thêm quanh vùng

kháng cự quan trọng 26-28. Nhà đầu tư tiếp

trợ đường giá cổ phiếu. DGW đang tạo đáy

19-21.

tục nắm giữ cổ phiếu và có thể tích lũy thêm

quanh ngưỡng hỗ trợ 53-57. Nhà đầu tư có
thể tích lũy quanh vùng này. Mục tiêu ngắn
hạn quanh 60-65.

Danh mục ngắn hạn

nếu giá điều chỉnh về 20-22.

Tổng giá trị mua bán hàng ngày của tự doanh:
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Thống kê nhóm cổ phiếu ngân hàng:

Lịch trả cổ tức:
STT

Mã CK

Sàn

1

TVM

UPCoM

2

EVF

3

Ngày
GDKHQ▼

Ngày
ĐKCC

Ngày thực
hiện

Nội dung sự kiện

Loại Sự kiện

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

29/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thưởng cổ phiếu

28/07/2022

29/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thưởng cổ phiếu

UPCoM

26/07/2022

27/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

SPC

HNX

22/07/2022

25/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

6

LBM

HOSE

22/07/2022

25/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thưởng cổ phiếu

7

DIG

HOSE

21/07/2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

8

DIG

HOSE

21/07/2022

22/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Thưởng cổ phiếu

9

HAX

HOSE

21/07/2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

10

HAX

HOSE

21/07/2022

22/07/2022

8/8/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

11

BEL

UPCoM

19/07/2022

20/07/2022

5/8/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

12

DHC

HOSE

19/07/2022

20/07/2022

30/08/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

13

NCT

HOSE

19/07/2022

20/07/2022

18/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 6,300 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

14

SPM

HOSE

19/07/2022

20/07/2022

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

15

ILB

HOSE

19/07/2022

20/07/2022

10/8/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

16

GHC

UPCoM

15/07/2022

18/07/2022

28/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

17

GHC

UPCoM

15/07/2022

18/07/2022

28/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

18

DSV

UPCoM

15/07/2022

18/07/2022

5/8/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,590 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

19

PPC

HOSE

15/07/2022

18/07/2022

17/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

20

QTP

UPCoM

15/07/2022

18/07/2022

29/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

21

PGV

HOSE

14/07/2022

15/07/2022

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

22

HLC

HNX

14/07/2022

15/07/2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

23

SAC

UPCoM

14/07/2022

15/07/2022

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

24

LBC

UPCoM

14/07/2022

15/07/2022

27/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

25

BMS

UPCoM

14/07/2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

26

DOC

UPCoM

14/07/2022

15/07/2022

28/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,340 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

27

BWS

UPCoM

14/07/2022

15/07/2022

25/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt

28

CCL

HOSE

14/07/2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

9/8/2022

10/8/2022

HOSE

28/07/2022

CMX

HOSE

4

SCL

5

22/08/2022

22/08/2022

Khuyến cáo

BP Phân tích
Head: Nguyễn Hồng Khanh
khanhnh@vise.com.vn

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến
và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà
không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng
tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những
thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa
trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo.
Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu
trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.
Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể
tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào
mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào.
Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài
liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử
dụng những thông tin đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép,
tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục
đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.
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