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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2022 

   VN Index 1,498.50    0.02% HNX Index 461.75 -0.23%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 724,086,800 -3.9% 22,663,892 -4.2% 127,183,200 9.3% 3,603,175 -3.1%

Thỏa thuận 44,849,078 44.0% 1,871,506 58.6% 1,072,277 -83.3% 28,192 -91.5%

Tổng cộng 768,935,878 -10.7% 24,535,398 -12.5% 128,255,477 -3.4% 3,631,367 -12.9%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,413.2

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,462.2

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -48.9

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 11.72%
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 29,000 350 1.2

DGC 225,000 2,500 1.1

DPM 72,700 3,300 4.8

VGC 59,000 1,100 1.9

VHC 94,000 2,600 2.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 75,200 -400 -0.5

VCI 57,600 -900 -1.5

DXG 46,500 350 0.8

GMD 54,800 -1,000 -1.8

VND 31,100 -400 -1.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

NKG 50,000 2.2 684

HPG 46,400 0.0 683

NVL 83,600 1.0 584

DGC 22,500 1.1 580

MWG 138,900 3.7 546  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

DGW 141.8 9,200 6.94

CTR 103.0 6,100 6.30

LBM 100.0 6,000 6.38

GIL 88.8 5,800 6.99

FRT 155.5 5,500 3.67

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ có phiên hồi phục tích cực vào phiên thứ năm (24/03). Cả ba chỉ 
số chính đều đóng cửa với sắc xanh. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 349.28 điểm 
(+1.02%) đạt 34,707 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1.43% đạt 4,520.16 điểm và chỉ số 
Nasdaq Composite tăng 1.93% đạt 14,191.84 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á xuất hiện phiên giảm điểm ở ¾ thị trường chính. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0.25%, đạt 28,110.39 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ 
số Shanghai giảm 20.77 điểm (-0.63%) đạt 3,250.26 điểm; chỉ số Hangseng giảm  
208.13 điểm (-0.94%), đóng cửa ở mốc 21,945.95 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc 
giảm 5.39 điểm (-0.20%), kết phiên tại mốc 2,729.66 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-INDEX biến động trong biên độ hẹp khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa 
tìm được động lực tăng điểm. Phiên sáng giao dịch khá ảm đạm khi VNINDEX đã có 
lúc chạm mốc 1,494 (-4 điểm) – mức thấp nhất trong phiên của chỉ số. Tuy nhiên, 
đến phiên chiều, các cổ phiếu hàng hóa và bán lẻ đồng loạt dậy sóng. Dù vậy, các 
cổ phiếu nhóm này chỉ giúp VNINDEX hồi phục và đóng cửa sát ngưỡng tham chiếu 
1,498.5 điểm (+0.24 điểm). Chỉ số ghi nhận 213 mã tăng (46%), 211 mã giảm (42%) 
và 61 mã không đổi (12%). Thanh khoản đạt 22,663 tỷ đồng. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: Chỉ số tăng nhẹ 0.06% và đóng cửa tại mốc 1,498 điểm khi 
7/9 cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, MWG, VPB và 
NVL là 3 mã tăng điểm và đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Dòng tiền vào VN30 
duy trì ở mức thấp với 6,474.58 tỷ đồng giá trị giao dịch trong phiên. Chỉ số ghi 
nhận 8 mã tăng (27%), 18 mã giảm (60%) và 4 mã không đổi (13%). 

• HNX-Index giảm nhẹ 1.05 điểm tương ứng 0.23%, đóng cửa tại mốc 461.75 điểm. 
Ba cổ phiếu tác động tích cực lên chỉ số là HUT, TIG, TAR. Ở chiều ngược lại, KSF, 
CEO và SHS là 3 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Dòng tiền vào HNX-
Index ở mức khá. Chỉ số ghi nhận 114 mã tăng (39%), 115 mã giảm (39%) và 64 mã 
không đổi (22%). 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Nhiều ngân hàng dự kiến tăng 
trưởng tín dụng đột biến trong 
năm 2022 

 VIB, MB, OCB, MSB và VPBank đều có kế hoạch mở rộng danh mục tín dụng 20 - 30% 
trong năm 2022. 

Tại đại hội cổ đông tổ chức mới đây, cổ đông VIB thông qua kế hoạch kinh doanh năm 
2022 với mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên đến 30%. Con số tham vọng này khiến 
nhiều cổ đông bất ngờ bởi trong năm 2021, tăng trưởng tín dụng của VIB chỉ đạt hơn 
19% và không hoàn thành kế hoạch đề ra.  

Không chỉ VIB, một loạt ngân hàng khác cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng cao trong 
năm 2022. Trong năm 2022, MB có kế hoạch tăng trưởng tín dụng 20% và chuẩn bị 
cho các kịch bản tăng trưởng đột biến. Trong năm trước, tăng trưởng tín dụng ngân 
hàng đạt 25%. HDBank cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2022 sẽ khoảng 20% 
hoặc cao hơn tùy theo phê duyệt của NHNN. 

Năm 2022, OCB đặt mục tiêu dư nợ cho vay thị trường 1 tăng trưởng 25% lên 129.493 
tỷ. Tại MSB, ông Nguyễn Hoàng Linh (TGĐ MSB) cho biết, kỳ vọng tăng trưởng tín 
dụng ngân hàng năm 2022 sẽ đạt 20-25% tùy vào phê duyệt của NHNN, nợ xấu kiểm 
soát ở mức dưới 1,5%. 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
Khu Đông TP.HCM – Động lực đẩy 
nhanh phát triển bất động sản cao 
cấp 

 
 

Khu Đông TP.HCM có nhiều diện tích cho cảnh quan, giá thành phù hợp, vị trí đắc địa 
là yếu tố giúp các dự án bất động sản Khu Đông trở thành điểm đến của nhiều nhà 
đầu tư lẫn người mua để ở. 

Một trong những lý do khiến phạm vi lựa chọn của nhà đầu tư bất động sản hạn chế 
là quỹ đất trung tâm thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội dần thu hẹp. Thực tế này 
phản ánh qua báo cáo của Savills, tính cả năm 2021, nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội 
xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua với hơn 33.600 căn, giảm 21% theo năm. 

Sức hút bất động sản khu Đông mạnh hơn khi mật độ dân số tại những khu khác ngày 
một cao. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, quy mô dân số 
TP.HCM tăng thêm 1,8 triệu người, tốc độ bình quân 2,28%/năm - tương đương 
183.000 người/năm. 

 
TP.HCM cũng là thành phố đông dân nhất và phân bố dân số không đều. Chính sách 
hình thành đô thị vệ tinh theo đó được quan tâm đẩy mạnh với mục đích giãn dân, 
nhanh chóng dẫn lối các dự án lớn cũng như dòng tiền đầu tư "chảy" về khu Đông. 

 
CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

  

Đức đặt mục tiêu giảm một nửa sự 
phụ thuộc dầu mỏ của Nga vào 
mùa hè 

 Đức đặt mục tiêu giảm một nửa sự phụ thuộc dầu mỏ của Nga vào mùa hè. Theo 
Spiegel, Đức đang đặt ra mục tiêu sẽ giảm 50% phụ thuộc vào dầu Nga cho đến mùa 
hè này. Ngoài ra, Đức cũng sẽ nỗ lực thay thế hoàn toàn nhập khẩu than từ Nga, và 
giảm bớt 30% nhập khẩu khí đốt từ Nga cho đến mùa thu năm nay. 

Sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga là yếu tố chính khiến châu Âu hạn chế 
công bố các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Moscow. 

 

 

 

 

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: Đạt 
được thỏa thuận thay thế khí đốt 
hóa lỏng (LNG) của Mỹ cho Nga. 

 Tổng thống Biden và bà Leyen đều đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, hỏa thuận 
cho phép Mỹ cung cấp thêm 15 triệu mét khối LNG để châu Âu nhanh chóng hạn chế 
sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Bà Leyen cho biết thêm rằng châu Âu 
sẽ hướng tới việc đảm bảo nhu cầu ổn định đối với LNG bổ sung của Hoa Kỳ cho đến ít 
nhất là năm 2030. 

Tuy nhiên các nhà phân tích nhận định rằng các nhà máy LNG của Mỹ đã sản xuất hết 
công suất. Điều đó có nghĩa là hầu hết lượng khí đốt bổ sung đến châu Âu sẽ phải đến 
từ xuất khẩu mà lẽ ra đã đi đến các khu vực khác trên thế giới. 

Hiện Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu với tổng cộng 155 triệu mét 
khối khi đốt được cung cấp cho EU vào năm 2021. Phần lớn nguồn cung đi qua đường 
ống dẫn khí đốt, với 15 triệu mét khối là LNG. 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Từ đầu năm 2022 đến nay, khối ngoại tập trung mua ròng cổ phiếu STB (1,928 tỷ), DGC (1,244 tỷ), VHM (1,232 tỷ) trong 
khi bán ròng các mã MSN (5,590 tỷ), VIC (3,529 tỷ), HPG (3,005 tỷ) 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2022 – 23/03/2022

Mã CK Giá % GT Mua ròng (Tr. VND) Mã CK Giá % GT Bán ròng (Tr. VND)

STB 33,650 6.83% 1,928,740.29 MSN 146,600 -14.27% 5,590,152.65

DGC 222,500 39.15% 1,244,604.27 VIC 81,000 -14.83% 3,529,168.61

VHM 75,700 -7.68% 1,232,976.12 HPG 46,400 0.00% 3,005,152.71

KBC 53,700 -11.68% 864,093.43 NVL 82,800 -9.01% 2,074,009.77

VPB 36,350 1.54% 674,617.74 VNM 75,600 -11.04% 1,059,485.23

DXG 46,150 31.86% 668,830.65 HDB 28,100 -8.91% 802,629.39

BCM 74,600 16.56% 464,773.05 CII 33,600 -27.59% 738,812.09

PNJ 107,000 11.85% 460,523.66 E1VFVN30 25,150 -2.63% 607,524.69

GEX 39,900 -1.85% 389,111.68 POW 16,800 -4.00% 336,977.99

DPM 69,400 42.29% 387,821.19 PDR 93,900 -1.37% 313,139.97

Bán ròngMua ròng

 

Nguồn:  Fiin Pro 

 

GIAO DỊCH THÁNG 03/2022 (01/03/2022- 23/03/2022) 

Trong tháng 03/2022, khối ngoại tập trung mua ròng các mã DGC (1,195 tỷ), STB (1,006 tỷ) và bán ròng các mã HPG (1,589 
tỷ), NVL (917 tỷ). 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tháng 03/2022 (01/03/2022-23/02/2022)

Mã CK Giá % GT Mua ròng (Tr. VND) Mã CK Giá % GT Bán ròng (Tr. VND)

DGC 222,500 36.42% 1,195,961.73 HPG 46,400 -1.69% 1,589,534.53

STB 33,650 2.44% 1,006,065.51 NVL 82,800 9.96% 917,511.52

VPB 36,350 -4.34% 884,446.36 VIC 81,000 5.19% 908,302.35

DPM 69,400 20.49% 411,757.66 VNM 75,600 -3.57% 562,139.59

PNJ 107,000 4.47% 281,632.23 VHM 75,700 -2.32% 548,002.95

NKG 48,900 10.76% 226,016.28 MSN 146,600 -6.03% 544,554.78

VRE 32,800 -2.09% 180,538.11 HDB 28,100 -2.43% 424,007.98

GEX 39,900 -2.92% 167,849.87 SSI 43,800 -4.16% 402,379.08

VJC 144,000 2.78% 141,954.73 DXG 46,150 9.10% 285,364.97

DCM 45,200 22.16% 141,488.30 VCI 58,500 -6.25% 236,402.40

Bán ròngMua ròng

 

Nguồn:  Fiin Pro 
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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

CTR 23/11/2021 3 tháng 81,000          90000 100000 77000 97600 0.111 Đã chốt lời

ANV 4/3/2022 3 – 6 tháng 38,700          41,300    50,000    34,000        39,800    0.028 Nắm giữ

HDG 14/03/2022 3 – 6 tháng 67,000          73,700    82,000    64,000        72,300    0.079 Nắm giữ

NKG 21/03/2022 3 tháng > 48,000 54,000    59,000    45,300        46,200    N/A Theo dõi mua mới  
Nguồn: EVS  

Báo cáo chi tiết xin xem tại: https://www.eves.com.vn/ 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +10%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–10%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –10%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 
 

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:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 


