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Vnindex hồi phục mạnh, dòng tiền đầu cơ trở lại
Nếu như phiên đầu tuần khá ảm đạm khi hàng loạt tin đồn gây áp lực tâm lý đè nén thị trường
thì phiên hôm nay tâm lý đã được cởi bỏ hoàn toàn. Mặc dù vậy nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn
chưa thể gượng dậy và hai cổ phiếu trụ VHM, VIC vẫn giảm cuối phiên. Bù lại hầu hết các
nhóm ngành quan trọng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều hồi phục tốt.
Nhóm ngân hàng không tăng nhiều nhưng một số trụ cột BID, TPB, MBB, HDB, STB tăng tốt
duy trì trên 2% và hút dòng tiền mạnh. Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng tạo sóng
tốt với hàng loạt mã trần như SZC, ITA, KBC, GVR, LHG … Một số cổ phiếu bất động sản lớn
cũng hút dòng tiền đầu cơ quay lại như DIG, HDC, VPH, HQC, NTL, IJC …
Sau khi tạo đáy đầu tuần thì phiên hôm nay lại có mức hồi phục khá ấn tượng. Dù thanh
khoản chưa nổi bật nhưng dòng tiền đầu cơ đã có dấu hiệu nóng lòng quay lại ở nhiều nhóm
cổ phiếu dòng bất động sản, chứng khoán và dòng ngân hàng. Thị trường kỳ vọng sẽ chậm
lại đà giảm và duy trì đi ngang trong ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn giữ trạng thái thận trọng và chỉ
ưu tiên lướt sóng ngắn với chiến lược mua tích lũy ở những nhịp giảm mạnh và chốt lãi khi
giá đạt mục tiêu.

Tin Doanh Nghiệp
Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ước đạt 87.000 tỷ đồng doanh thu

CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR) vừa
công bố ước tính kết quả kinh doanh trong 6
tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu đạt
87.052 tỷ đồng; tăng khoảng 77% so với
cùng kỳ năm ngoái.
Nửa đầu năm, công ty nộp ngân sách Nhà
nước 10.344 tỷ đồng. BSR chưa công công
bố lợi nhuận nhưng cho biết con số đã vượt
rất xa kế hoạch đề ra.

Tổng Giám đốc BSR cũng đã chia sẻ kết quả

Các yếu tố khác như dịch bệnh hay cuộc

kinh doanh hai quý đầu năm tăng trưởng vượt

chiến Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến

bậc so với kỳ vọng đặt ra ban đầu, khi kết quả

phức tạp; các lệnh cấm nhập khẩu dầu

đã vượt xa so với kế hoạch và hoàn thành kế

thô của Nga vẫn căng thẳng dẫn đến

hoạch lợi nhuận của năm 2022 nhờ thuận lợi

nguồn cung dầu ngọt khan hiếm - ảnh

từ thị trường dầu mỏ thế giới.

hưởng đến việc mua dầu nhập khẩu của

Năm 2022, công ty lên kế hoạch tổng sản

BSR.

lượng sản xuất và tiêu thụ gần 6,5 triệu tấn

Thực tế, crack margin (chênh lệch giá

sản phẩm. Dựa trên giá dầu 60 USD/thùng,

giữa sản phẩm lọc và dầu thô) trung bình

tổng doanh thu mục tiêu 91.678 tỷ đồng và lãi

trong những ngày đầu tháng 7/2022 thấp

sau thuế 1.295 tỷ đồng. Hiện giá dầu vẫn neo

hơn nhiều so với dự báo của Wood

ở mức trên 100 USD/thùng.

Mackenzie và Platts. Điều này dẫn đến

Trong 6 tháng còn lại, BSR nhận định có một
số khó khăn như tỷ giá USD dự báo tăng, lạm

đỉnh và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm.

phát dự báo cả năm 2022 ước khoảng 3,9%

Do đó, công ty đang xây dựng và thường

(theo IMF) và dưới 4% (theo dự báo của WB);

xuyên cập nhật các kịch bản sản xuất kinh

lạm phát tại một số nước tăng khiến chi phí

doanh theo giá dầu (80-100-110-120

vận chuyển tăng cao do đứt gãy chuỗi cung

USD/thùng) để hạn chế ảnh hưởng bất

ứng và các chi phí khác (như nhiên liệu, bảo

lợi của thị trường.

hiểm,…) cũng tăng.

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.

các lợi thế lọc dầu có thể đã qua giai đoạn

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:
Mua bán hàng ngày tự doanh
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Nhóm cổ phiếu tự doanh mua bán ròng nhiều nhất trong ngày (tỷ VND)
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Lịch trả cổ tức:
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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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