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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,047.45    1.49% HNX Index 213.59 1.45%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 735,828,900 6.1% 12,111 -46.4% 92,844,903 -6.2% 1,058 -62.0%

Thỏa thuận 62,913,625 72.0% 1,126 15.7% 5,488,802 135.9% 347 328.4%

Tổng cộng 798,742,525 9.4% 13,237 -43.9% 98,333,705 -2.9% 1,405 -51.0%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 2,447.2

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,550.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 897.1

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 11.7  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

NVL 18,200 400 2.3

VHM 53,000 2,500 5.0

VND 15,450 1,000 6.9

SSI 20,400 1,250 6.5

HPG 19,000 400 2.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 78,000 -500 -0.6

FUEVFVND 22,820 190 0.8

VIC 61,600 -1,500 -2.4

PTB 43,900 350 0.8

HDB 16,450 250 1.5  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

NVL 18,200 2.3 1,006

VND 15,450 6.9 659

STB 22,550 5.9 569

SSI 20,400 6.5 492

DIG 18,450 4 484  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

BSI 18,350 1,200 7.0

HCM 22,300 1,450 7.0

PET 20,800 1,350 6.9

VND 15,450 1,000 6.9

EIB 25,500 1,650 6.9

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh với chỉ số Dow Jones nhảy vọt trong phiên giao 
dịch ngày thứ Hai (11/12) trong lúc nhà đầu tư đang dõi theo cuộc họp của Cục Dự 
trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu lạm phát mới nhất. Chỉ số Dow Jones cộng 528.58 
điểm (+1.58%) lên 34,005.04 điểm. S&P 500 tăng 1.43% lên 3,990.56 điểm và 
Nasdaq Composite tiến 1.26% lên 11,143.74 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
tăng 112.52 điểm (+0.4%) lên 27,954.85 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
giảm 2.72 điểm (-0.09%) xuống 3,176.33 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 75.43 
điểm (-0.66%) xuống 11,323.70 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.62 điểm (-
0.03%) xuống 2,372.40 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên tăng điểm mạnh khá bất ngờ về cuối phiên. Buổi sáng 
VN-Index hòa cùng xu thế chứng khoán thế giới khi có phiên tăng điểm tuy rất nhẹ. 
Ngân hàng sáng nay dẫn đầu thị trường khi tăng 0.67%. EIB tăng trần phiên thứ 4 
liên tiếp. Chế biến thuỷ hải sản cũng đang tăng khá, Mặc dù cổ phiếu nhỏ KHS đang 
sàn, tuy nhiên IDI (4.2%), ANV (2.15%), ACL (2.06%) là những cổ phiếu tác động tốt 
tới ngành. VHC đang tăng nhẹ 0.28%. Tuy nhiên dòng tiền vào thị trường sáng nay 
rất yếu khi chỉ có gần 6 nghìn tỷ thanh khoản vào phiên sáng. Tới phiên chiều thị 
trường đã có lúc giảm hơn 15 điểm nhưng bất ngờ dòng tiền của khối ngoại vào 
mạnh đã kéo chỉ số bật tăng mạnh. Chứng khoán và ngân hàng là 2 nhóm tăng 
mạnh nhất dẫn dắt thị trường. Chốt phiên chỉ số tăng 15.38 điểm (+1.49%) lên 
1,047.45 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 735.8 
triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 12.1 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 19.01 điểm (+1.83%) lên 1,056.43 điểm. 
KLKL đạt 242 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 24 mã tăng điểm, 4 mã giảm điểm và 
2 mã tham chiếu. Những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số có 
TCB, VHM, STB với 9.5 điểm. Những cổ phiếu giảm mạnh có VIC, VNM, KDH với -
1.9 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 469.7 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 9 mã tăng điểm, 1 mã giảm điểm. Đáng chú ý có VND 
tăng 6.92% với KLKL tăng 249%, DIG tăng 3.94% với KLKL tăng 442%; ở chiều ngược 
lại có HPX giảm 6.96% với KLKL tăng đột biến 6,466%. 

• HNX-Index tăng 3.06 điểm (+1.45%) lên 213.59 điểm. SHS, CEO, MBS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.4 điểm; trong khi KSF, VIF, L14 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.34 điểm (+0.48%) lên 71.84 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 936.5 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 15.2 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/KHS-ctcp-kien-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/IDI-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-da-quoc-gia-idi.htm
https://finance.vietstock.vn/ANV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/VHC-ctcp-vinh-hoan.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung 
Quốc đạt 126 tỷ USD 
 

 
162,06 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tính 
hết tháng 11 theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan.  Trong đó, xuất 
khẩu của Việt Nam đạt gần 52,6 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái , tương 
đương kim ngạch gần 2,5 tỷ USD. Chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam là 109,46 
tỷ USD, tăng 10,12%, tương đương kim ngạch hơn 10 tỷ USD. Hiện, Trung Quốc là đối 
tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, 11 tháng qua riêng thị trường này chiếm tới 
24% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Với vị thế nêu trên nên hàng hóa xuất 
nhập khẩu giữa hai nước đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều nhóm đạt từ 1 tỷ 
USD trở lên. Hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: điện thoại và linh kiện; 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim; máy móc, thiết 
bị; rau quả; thủy sản; cao su… Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều 
nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phụ tùng; nguyên phụ liệu dệt may,da giày… Đáng chú ý, thâm hụt thương mại của 
Việt Nam còn rất lớn với con số nhập siêu 11 tháng qua lên đến gần 57 tỷ USD. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Phê duyệt dự án thành phần 2 dự án 
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

 
Bộ GT-VT đã phê duyệt đầu tư dự án thành phần 2 thuộc dự án Đường cao tốc Biên 
Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu 
có chiều dài 18,2km. Điểm đầu tuyến của dự án tại km 16 (kết nối với điểm cuối dự án 
thành phần 1 tại khu vực nút giao Long Thành với đường cao tốc TP.HCM - Long 
Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Long An, H.Long Thành); điểm cuối tuyến tại km 
34+200 (kết nối với điểm đầu dự án thành phần 3 thuộc địa phận xã Phước Bình, 
H.Long Thành). Về hướng tuyến, từ điểm đầu, tuyến cao tốc đi song song cách quốc lộ 
51 hiện nay khoảng 1,5km, cắt qua đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại 
km 16+800, tới vị trí giao với tuyến đường nối đường tỉnh 25C vào Cảng hàng không 
quốc tế Long Thành tại khoảng km 20+300. Tuyến tiếp tục đi thẳng và giao với đường 
cao tốc Bến Lức - Long Thành tại km 29+400, vượt sông Vạc tại km 30+980, đi lên phía 
bắc KCN Mỹ Xuân B1 và khu đô thị Phú Mỹ tới điểm cuối dự án tại km 34+200 thuộc 
xã Phước Bình, H.Long Thành. 
  
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Trung Quốc nới hạn mức tín dụng 
lên hơn 430 tỷ USD cho ngành bất 
động sản 
 

 
Các ngân hàng Trung Quốc mở hạn mức tín dụng trị giá hơn 3,000 tỷ nhân dân tệ 
(431 tỷ USD) cho những doanh nghiệp bất động sản đang thiếu tiền mặt, một động 
thái cho thấy chính phủ Bắc Kinh đang tạm thời tập trung vào việc ổn định nền kinh tế 
thay vì cắt giảm nợ của ngành này. Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng 
quốc doanh lớn nhất nước này, công bố kế hoạch cấp hạn mức tín dụng trị giá 655 tỷ 
nhân dân tệ cho 12 doanh nghiệp, trong đó có công ty bất động sản nhà ở hàng đầu 
Country Garden Holdings. Tổng hạn mức tín dụng mà các ngân hàng lớn thuộc sở hữu 
nhà nước và địa phương công bố đến nay đã vượt quá 3,190 tỷ nhân dân tệ. Theo đó, 
dư nợ cho vay đối với khối doanh nghiệp bất động sản tăng 25% từ mức 12,670 tỷ 
nhân dân tệ vào cuối tháng 09/2022. Nguồn tín dụng mới sẽ là “phao cứu sinh” cho 
ngành bất động sản đang mắc nợ nặng nề, từ đó giảm bớt rắc rối mà nền kinh tế 
Trung Quốc phải đối mặt. 

 

 

 

 

 

Vụ vỡ nợ của Legoland châm ngòi 
khủng hoảng trái phiếu ở Hàn Quốc 
 
 

 
Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để kiềm chế 
lạm phát. Tuy nhiên việc đẩy lãi suất tăng quá nhanh và quá cao có thể khiến hệ thống 
tài chính vận hành không còn được trơn tru. Đó là những gì đã xảy ra gần đây ở Hàn 
Quốc, nơi mà thị trường trái phiếu kỳ hạn ngắn đã chứng kiến đợt tăng lợi suất mạnh 
nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tâm điểm của cuộc khủng 
hoảng này là một loại trái phiếu kỳ hạn ngắn được sử dụng để thúc đẩy sự bùng nổ 
của ngành xây dựng tại Hàn Quốc. Nó được gọi là thương phiếu được đảm bảo bằng 
tài sản tài chính của dự án bất động sản, hay PF-ABCP (project finance asset-backed 
commercial paper). Mặc dù loại chứng khoán này không được coi là một tài sản hoàn 
toàn an toàn vì chúng có liên quan đến thị trường bất động sản, song việc vỡ nợ rất 
hiếm xảy ra ở Hàn Quốc.  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 

Nguồn: EVS ước tính 

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

FPT 31/10/2022 3-6 tháng 74,500          81,500       91,000       71,400        78,000       7.1% Chốt

POW 13/11/2022 3-6 tháng 10,200          11,200       12,400       9,400          11,200       14.7% Chốt

GEX 20/11/2022 3-6 tháng 13,000          14,400       15,100       11,800        16,000       23.07% Chốt

HDG 27/11/2022 3-6 tháng 27,700          30,100       32,000       25,000        32,000       19.13% Chốt

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,300       0.02% Hoàn thành vị thế

IDC 11/12/2022 3-6 tháng 35,700          39,700       42,700       33,200        37,100       N/A Thăm dò  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 933.84 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 897.15 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 34.21 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 2.48 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là NVL 
(+155.6 tỷ), VHM (+108.5 tỷ), VND (+87 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM (-96 tỷ), FUEVFVND (-
22.3 tỷ), VIC (-11.3 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 21.8 tỷ đồng, THD là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -1.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (12/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 32.7 nghìn 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 – 12/12/2022   

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

 970,905,033 32,682,552 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 167,217,930 4,158,031 HPG (110,661,132) (5,048,664) 

FUEVFVND 144,686,200 3,704,943 NVL (52,574,594) (3,802,767) 

DGC 16,059,733 2,767,862 EIB (72,371,030) (3,283,559) 

CTG 98,993,007 2,707,035 VIC (29,529,441) (2,813,637) 

DPM 38,588,000 2,205,341 MSN (7,182,884) (2,530,486) 

VNM 27,888,308 2,168,143 E1VFVN30 (57,105,500) (1,352,877) 

VHM 32,543,814 1,809,249 CII (23,302,380) (925,006) 

NLG 49,905,087 1,774,632 VCI (5,729,600) (508,456) 

MWG 9,274,400 1,421,191 HPX (41,401,200) (486,336) 

GMD 26,777,400 1,277,051 HCM (11,473,700) (407,038) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 417.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VND (+13.4 tỷ), TCH (+7.6 tỷ), HPG (+3.9 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm VNM (-60.5 tỷ), 
VPB (-36 tỷ), VIC (-27 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 5/12/2022 – 9/12/2022: 

• Trong tuần từ 5/12-9/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 145.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm STB (+103.5 tỷ), FPT (+103.4 tỷ), ACB (+91.6 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều nhất 
gồm FUEVFVND (-500.6 tỷ), NVL (-313.4 tỷ), E1VFVN30 (-231.2 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 4.3 nghìn 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 5/12/2022 – 9/12/2022   

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

 150,703,579 4,335,160 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

VIC 9,018,400 639,716 VCB (1,744,100) (134,408) 

VHM 9,336,800 525,562 PDR (5,000,700) (82,499) 

SSI 21,862,700 441,928 BID (1,470,800) (57,156) 

FUEVFVND 18,908,600 432,626 VRE (1,761,800) (51,166) 

STB 18,902,200 407,217 GAS (262,200) (27,202) 

HPG 15,798,900 307,200 DCM (647,700) (20,544) 

CTG 6,338,100 176,602 VSC (498,400) (16,008) 

DGC 2,463,000 156,695 HNG (2,743,000) (13,413) 

KDH 4,848,600 146,536 IJC (692,300) (8,888) 

DXG 9,677,300 131,751 DXS (1,122,000) (7,835) 

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.  
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