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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,042.48   0.63% HNX Index 229.85 1.66%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 541,876,100 5.3% 9,853 -24.0% 57,385,948 -29.1% 734 -58.1%

Thỏa thuận 151,106,228 191.6% 5,202 495.9% 3,966,414 69.4% 256 201.2%

Tổng cộng 692,982,328 22.4% 15,055 8.8% 61,352,362 -26.4% 990 -46.0%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,409.9

Giá trị bán (tỷ đồng) 848.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 561.4

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 5.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

NVL 76,400 -2,600 -3.3

BCM 87,500 3,000 3.6

DGC 72,000 4,700 7.0

HPG 18,350 750 4.3

CTG 20,700 750 3.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

STB 17,000 250 1.5

SAB 184,500 -2,500 -1.3

HDB 16,900 -550 -3.2

KDC 63,000 -800 -1.3

VCI 26,000 1,700 7.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

STB 17,000 1.5 559

TCB 25,800 -5.3 471

HPG 18,350 4.3 452

HAG 11,100 3.3 320

SSI 17,400 4 303  
 
Top 5 cổ phiế tăng giá mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VCI 26,000 1,700 7.0

VGC 53,500 3,500 7.0

HAH 41,350 2,700 7.0

GIL 29,850 1,950 7.0

ITC 12,250 800 7.0

Thay đổi

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào ngày thứ Sáu (07/10), khi nhà đầu tư đánh giá 
báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm và lãi suất tăng. 
Chỉ số Dow Jones rớt 630.15 điểm (tương đương 2.1%) xuống 29,296.79 điểm. Chỉ 
số S&P 500 mất 2.8% còn 3,639.66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3.8% 
xuống 10,652.41 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng đỏ lửa ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
nghỉ giao dịch hôm nay. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 50.25 điểm (-1.66%) 
xuống 2,974.15 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 256.5 điểm (-2.38%) xuống 
10,522.12 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 5.02 điểm (-0.22%) xuống 
2,232.84 điểm.  

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có 1 phiên tăng điểm giải tỏa tâm lý bi quan. Buổi sáng thị 
trường mở cửa giảm mạnh với nhóm ngân hàng chìm hoàn toàn trong sắc đỏ: 
TCB giảm gần kịch sàn, LPB giảm gần 6%, STB rớt gần 5%, SHB, STB giảm hơn 
3%, VCB giảm hơn 2%... Nhóm chứng khoán cũng chung kịch bản khi VND giảm 
hơn 3%, VIX giảm 4%, SHS giảm 1%. Tuy nhiên tới cuối phiên nhiều cổ phiếu bất 
ngờ hồi phục giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Sau giờ nghỉ trưa các chỉ số chính 
tiếp tục di chuyển theo đà phục hồi của phiên sáng. Các mã large cap với GAS, 
MWG, PLX, HPG là những trụ cột kéo chỉ số tăng điểm. Kết phiên, VNINDEX tăng 
6.57 điểm (+0.63%) lên 1,042.48 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng 
khớp lệnh (KLKL) là 541.8 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 9.8 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 0.61 điểm (-0.06%) xuống 1,038.93 điểm. 
KLKL đạt 178.3 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 17 mã tăng, 10 mã giảm, 3 mã tham 
chiếu. MWG, HPG, SSI là những cổ phiếu đóng góp mức tăng của chỉ số với 7 điểm; 
trong khi ở chiều ngược lại TCB, NVL, VJC là những mã làm giảm điểm nhiều nhất 
của chỉ số với –6.9 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 331.1triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 4 mã giảm điểm và 6 mã tăng điểm. Đáng chú ý là DGC 
tăng 6.98% với KLKL tăng 26%, NKG tăng 6.95% với KLKL giảm 37%; ở chiều ngược 
lại LPB giảm 2.87% với KLKL tăng 139%, SHB giảm 2.42% với KLKL giảm 15%. 

• HNX-Index tăng 3.76 điểm (+1.66%) lên 229.85 điểm. IDC, PVS, THD là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.7 điểm; trong khi VCS, KSF, VIF 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.16 điểm (+0.2%) lên 80.14 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 783.4 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16.5 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/LPB-ngan-hang-tmcp-buu-dien-lien-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/STB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin.htm
https://finance.vietstock.vn/SHB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Người Việt thu nhập bình quân 
6.7 triệu đồng/tháng trong quý 
3/2022 
 

 
Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 3/2022 
là 6.7 triệu đồng, tăng 143,000 đồng so với quý trước. Trong quý 2 năm 2022, nền kinh tế 
Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, thu nhập bình quân của người lao động ghi nhận mức 
tăng trưởng dương so với quý 1 năm 2022, trái ngược với xu hướng thường quan sát 
được trong các năm trước khi mà thu nhập quý 2 thường giảm so với quý 1. Bước sang 
quý 3năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng trưởng. So với cùng 
kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động quý 3 năm 2022 tăng trưởng 30%, 
tương ứng tăng khoảng 1.6 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, thu nhập bình quân của 
người lao động 3 năm 2022 tăng 14.5%, tương ứng tăng khoảng 854 ngàn đồng. Quý 3 
năm 2022, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu 
nhập bình quân cao nhất trong ba khu vực kinh tế. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập 
bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7.7 triệu 
đồng, tăng 31.9%, tăng tương ứng khoảng 1.9 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành 
dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng, tăng 29.4%, tăng tương ứng khoảng 
1.8 triệu đồng. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

16.000 tỷ xây 4 bến cảng mới ở 
Lạch Huyện: Đón tàu lớn nhất thế 
giới, đi thẳng qua Âu, Mỹ 

 
Quyết định đầu tư xây dựng 4 bến cảng mới tại khu cảng Lạch Huyện sẽ đáp ứng lượng 
hàng container qua cảng đang có xu hướng gia tăng, nâng cao năng lực vận tải biển, góp 
phần tiết giảm chi phí trong chuỗi logistics. Nối tiếp bến 1 và 2, khu bến cảng Lạch Huyện 
sẽ tiếp tục triển khai các bến 3, 4, 5, 6 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 16.000 tỷ đồng. 
Các nhà đầu tư dự án gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; Công ty cổ phần Cảng 
Hải Phòng; Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco. Trong đó, bến số 3, số 4 có chiều dài 750m, 
dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025 với tổng vốn đầu tư 6.946,315 tỷ đồng, 
riêng bến số 3 đưa vào khai thác năm 2022. Bến số 5, số 6 có tổng chiều dài 900m với tiến 
độ giai đoạn 1 từ năm 2020-2025 có vốn đầu tư 8.339,717 tỷ đồng, giai đoạn 2 từ năm 
2030 đầu tư tiếp 611,468 tỷ đồng.   

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

NHTW Anh tăng quy mô mua trái 
phiếu Chính phủ, tung cơ chế mới 
để hỗ trợ thanh khoản 
 

 
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết  sẽ mua trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn dài ở 
quy mô lớn hơn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho các quỹ hưu trí đang gặp khủng hoảng. 
Trước đó, NHTW Anh tiết lộ cú sụp mạnh của thị trường trái phiếu Chính phủ (xuất phát 
từ tuyên bố cắt giảm thuế của chính quyền mới) đã gây hoảng loạn cho giới đầu tư, nhất 
là với ngành quỹ đầu tư thâm dụng nợ (LDI) trị giá 1.69 ngàn tỷ USD của Anh. Trong đó, 
trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn dài chiếm 2/3 danh mục của các quỹ LDI. Nhiều quỹ LDI 
nằm dưới sự kiểm soát của các quỹ hưu trí phổ biến ở Anh. Trong đợt lao dốc này, nhiều 
quỹ LDI nhận được nhiều lệnh yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin call) từ các ngân hàng. Do 
đó, vào ngày 28/09, NHTW Anh đã khởi động hàng loạt đợt đấu giá và đến nay, đã mua 
được 5 tỷ Bảng Anh trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài (tương đương 5.5 tỷ USD). Chương 
trình này nhằm ngăn chặn thiệt hại từ đợt bán tháo trái phiếu. Những đợt đấu giá này dự 
kiến kết thúc vào ngày 14/10 và BoE cho biết sẽ tăng quy mô mua hàng ngày lên 10 tỷ 
Bảng Anh từ ngày 10/10. NHTW Anh cho biết tới nay, họ đã mua 5 tỷ Bảng Anh trái phiếu 
Chính phủ Anh, trong khi dự kiến mua tới 40 tỷ Bảng  

 

 

Dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm 
kỷ lục 1.000 tỷ USD 
 

 

 
Theo Bloomberg, dự trữ ngoại hối trên toàn cầu đã giảm khoảng 1.000 tỷ USD, tương 
đương 7,8% trong năm nay xuống còn 12.000 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 
2003. Theo nhà nghiên cứu ngoại hối Steven Englander, một phần của sự sụt giảm là do 
những thay đổi về định giá. Việc đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ so với 
các đồng tiền dự trữ khác đã làm giảm giá trị đồng USD trong việc chuyển đổi các đồng 
tiền này, chẳng hạn như đồng euro hay yên Nhật. Tuy nhiên, việc dự trữ ngoại hối ngày 
càng cạn kiệt cũng phản ánh sự căng thẳng trên thị trường tiền tệ đang khiến nhiều ngân 
hàng trung ương phải nhúng tay vào "cuộc chiến" tiền tệ để chống lại sự mất giá. Dự trữ 
ngoại hối của Ấn Độ đã giảm 96 tỷ USD trong năm nay xuống còn 538 tỷ USD. Nhật Bản đã 
chi khoảng 20 tỷ USD vào tháng 9 để làm chậm đà trượt giá của đồng yên trong lần can 
thiệp đầu tiên nhằm hỗ trợ đồng tiền này kể từ năm 1998. Số tiền này chiếm khoảng 19% 
lượng dự trữ bị mất trong năm nay. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

PVT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       -6.7% Cắt lỗ

FRT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       -12.7% Cắt lỗ

MWG 21/8/2022 3-6 tháng 64.100          72.300      87.000      61,000        64,100       -0.1% Bán

PVD 29/8/2022 3-6 tháng 18,800          22,300       25,300       17,400        20,100       5.3% Nắm giữ

KSB 11/9/2022 3-6 tháng 25,500          28,700       31,500       24,600        25,800       -5.4% Cắt lỗ

VCG 18/9/2022 3-6 tháng 25,250          28,200       32,000       23,300        25,250       -15.4% Cắt lỗ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       -2.4% Có thể gia tăng khi về giá 42

DGC 2/10/2022 3-6 tháng 73,300          83,500       95,400       69,300        77,600       N/A Canh mua  

Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 609.47 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 578.86 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 40.5 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng 9.89 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là NVL 
(+116.3 tỷ), BCM (+91.8 tỷ), DGC (+59.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là STB (-22.3 tỷ), SAB (-8.9 tỷ), 
HDB (-8.1 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 26.3 tỷ đồng, VCS là mã bị bán ròng mạnh nhất 
với giá trị -712 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (10/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 63.4 tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2022 – 10/10/2022   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 38,828,697 63,449 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 57,601,430 2,104,553 HPG (151,135,632) (5,713,001) 

FUEVFVND 69,590,600 2,088,037 MSN (29,429,110) (4,525,503) 

DGC 7,209,233 2,053,047 VIC (52,971,341) (4,442,288) 

DPM 25,254,600 1,653,514 NVL (44,208,194) (3,481,104) 

CTG 54,762,707 1,571,662 E1VFVN30 (54,826,800) (1,315,568) 

MWG 9,249,700 1,419,502 CII (25,388,980) (946,348) 

NLG 25,598,387 1,192,150 SSI (28,381,812) (914,636) 

GMD 20,981,100 1,024,650 VCI (11,629,700) (642,605) 

PVD 40,389,833 763,360 VND (30,892,980) (565,471) 

VRE 26,954,180 762,343 VHM (12,954,486) (524,440) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 650 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên 
nay gồm OGC (+8.4 tỷ), BCG (+3.4 tỷ), FUESSVFL (+2.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm NVL (-133 tỷ), 
BCM (-89 tỷ), NLG (-45.2 tỷ). 

 

GIAO DỊCH TUẦN 3/10 – 7/10/2022: 

• Trong tuần từ 3/10 – 7/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 1,986 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUESSVFL (+38.2 tỷ), OGC (+33.5 tỷ), PNJ (+26.5 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm FUEVFVND (-450.9 tỷ), VPB (-259.6 tỷ), E1VFVN30 (-228.9 tỷ). 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -779.5 tỷ đồng. Các mã bị bán 
ròng/được mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 3/10/2022 – 7/10/2022   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -36,757,047 -1,186,295 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
FUEVFVND 7,555,900 175,229 HPG (33,005,800) (640,462) 

VIC 2,646,900 156,017 STB (20,248,500) (372,891) 

VJC 632,300 72,233 DXG (7,736,800) (130,423) 

VHM 976,500 54,396 NVL (1,602,000) (129,248) 

HDG 1,340,400 48,780 BSR (6,165,600) (121,772) 

VCI 1,836,100 47,446 GEX (7,112,300) (113,868) 

NLG 1,679,600 46,318 SSI (5,522,600) (102,086) 

E1VFVN30 2,172,000 40,153 HAH (2,020,200) (83,345) 

VRE 1,444,400 38,501 VND (4,993,000) (79,548) 

DPM 845,600 36,403 DGC (819,400) (68,400) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai 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 sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  
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Chi nhánh Bà Triệu: 
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