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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,078.14    -0.76% HNX Index 235.61 -1.07%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 513,862,500 -25.9% 10,306 -54.4% 54,687,514 -44.7% 739 -73.5%

Thỏa thuận 68,956,037 88.5% 1,743 79.1% 2,989,108 28.5% 259 219.8%

Tổng cộng 582,818,537 -20.1% 12,049 -48.9% 57,676,622 -43.1% 998 -65.2%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,182.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,654.6

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -472.3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 13.7  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 23,580 -220 -0.9

E1VFVN30 18,500 -300 -1.6

GMD 48,600 1,150 2.4

NLG 27,250 -950 -3.4

VCB 71,300 700 1.0  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 18,850 -900 -4.6

STB 18,750 -450 -2.3

SSI 17,800 -650 -3.5

VND 15,400 -900 -5.5

DPM 41,500 -2,100 -4.8  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,850 -4.6 592

HAG 11,800 -4.5 399

DIG 26,950 -2.5 358

VND 15,400 -5.5 324

STB 18,750 -2 305  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PDN 125,900 8,200 7.0

STG 30,250 1,950 6.9

HAH 41,500 2,500 6.4

AGG 35,500 2,000 6.0

DXS 14,100 650 4.8

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ tăng vọt vào ngày thứ Hai (03/10) để khởi đầu tháng và quý mới. 
Chỉ số Dow Jones vọt 765.38 điểm (tương đương 2.7%) lên 29,490.89 điểm. Chỉ số 
S&P 500 cộng 2.6% lên 3,678.43 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến gần 2.3% lên 
10,815.43 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng tăng điểm mạnh vào ngày hôm nay trừ thị trường 
Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 776.42 điểm (+2.96%) lên 
26,992.21 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 16.81 điểm (-0.55%) xuống 
3,024.39 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 140.82 điểm (-1.29%) xuống 
10,778.61 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 53.89 điểm (+2.5%) lên 2,209.38 
điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Chỉ số VNINDEX hôm nay đi ngược lại thị trường thế giới khi tiếp tục có phiên giảm 
điểm khá mạnh. Chỉ số mở cửa hồi phục mạnh khi tăng hơn 10 điểm và tiến sát 
mốc 1,100 điểm. Nhóm ngân hàng và chứng khoán đa số tăng điểm. Tuy nhiên sau 
đó đà hồi phục suy yếu khi nhiều cổ phiếu Large cap quay đầu giảm điểm. Dòng 
tiền vẫn tiếp tục mất hút khiến lực tăng không giữ được. Phiên chiều chỉ số có 
đoạn lội ngược dòng tăng hơn 6 điểm nhưng nhưng kể từ sau 14h, lực bán tăng 
trên diện rộng trong khi bên mua hoàn toàn yếu thế khiến chỉ số lao dốc. Kết 
phiên, VNINDEX giảm 8.3 điểm (-0.76%) xuống 1,078.14 điểm. Thanh khoản HOSE 
hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 513.8 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch 
(GTGD) là 10.3 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 4.28 điểm (-0.39%) xuống 1,097.72 điểm. 
KLKL đạt 147.8 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 15 mã tăng, 14 mã giảm và 1 mã 
tham chiếu. MWG, VIC, VJC là những cố phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng 
của chỉ số với 4 điểm; trong khi ở chiều ngược lại những mã làm giảm điểm của 
nhiều nhất của chỉ số là HPG, MSN, ACB với -7 điểm. Những cổ phiếu tăng điểm 
mạnh nhất là SAB (+3.18%), VIC (+2.7%), VJC (+2.64%); những cổ phiếu giảm điểm 
mạnh nhất là GVR (-6.17%), HPG (-4.56%), CTG (-3.94).  

• HNX-Index giảm 2.56 điểm (-1.07)% xuống 235.61 điểm. KSF, PVS, IDC là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.7 điểm; trong khi DTK, NVB, 
CEO là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.38 điểm (-0.46%) xuống 82.38 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 672.2 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 13.5 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Coca – Cola sắp khởi công nhà 
máy 136 triệu USD ở Long An 

 
Trong buổi làm việc với tỉnh Long An mới đây, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nước giải 
khát Coca-Cola Việt Nam – Peeyush Sharma cho biết với cam kết đầu tư lâu dài tại Việt 
nam, công ty đang chuẩn bị cho công tác khởi công xây dựng nhà máy tại tỉnh Long An có 
diện tích 19ha, với tổng mức đầu tư là 136 triệu USD. Theo lãnh đạo công ty, đây là nhà 
máy lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, áp dụng mô hình nhà máy thông minh, các kỹ 
thuật hiện đại. Song song đó, Công ty sẽ đồng hành cùng với tỉnh trong các hoạt động 
cộng đồng khác. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út bày tỏ niềm 
vui khi Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã chọn tỉnh Long An là điểm đến 
đầu tư lâu dài. Ông khẳng định tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa 
cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để triển khai, vận hành dự án nhanh 
chóng và thuận lợi. Từ khoản đầu tư ban đầu là 163 triệu USD, sau đó nâng lên 200 triệu 
USD, thời gian qua, Coca-Cola đã không ngừng tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Được 
biết, nhà máy sắp xây dựng ở Long An cũng là nhà máy thứ 4 của Coca-Cola kể từ khi 
doanh nghiệp này bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

Thái Nguyên: Gía trị xuất khẩu 
toàn tỉnh đạt trên 25 tỷ USD 

 
Với con số tăng trưởng lên đến 18,4% so với cùng kỳ năm 2021, hoạt động xuất khẩu hàng 
hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2022 đã đóng góp quan trọng vào 
sự phát triển kinh tế. Cụ thể, tính đến hết tháng 9-2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh ước đạt 25,08 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 
78,3% so với kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 516,2 triệu 
USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ và bằng 81,8% kế hoạch năm; khu vực kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài xuất khẩu đạt 24,55 tỷ USD, tăng 18,5%. Tính riêng trong quý III/2022, giá 
trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt xấp xỉ 8,3 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, 
xuất khẩu địa phương ước đạt 186,8 triệu USD, tăng 0,92%; xuất khẩu khu vực kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,1 tỷ USD, tăng 1,4%... 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Australia tiếp tục tăng lãi suất lên 
mức cao nhất 9 năm để kiềm chế 
lạm phát 
 

 
Ngày 4/10, Ngân hàng Dự trữ Australia (Ngân hàng Trung ương – RBA) đã chính thức tăng 
lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, chạm ngưỡng 2,6%, mức cao nhất kể từ năm 
2013. Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng quản trị của tháng 10/2022, Thống đốc RBA Philip 
Lowes cho biết việc tăng lãi suất là cần thiết, nhằm kiềm chế tốc độ lạm phát đang tăng 
nhanh nhất trong hơn 30 năm qua. Ông nói các yếu tố toàn cầu là nguyên nhân chính thúc 
đẩy lạm phát tại Australia. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước tăng đột biến, lớn hơn so với 
khả năng đáp ứng của nền kinh tế, cũng đóng vai trò khiến lạm phát tăng nhanh hơn. Sau 
khi cân nhắc tình hình, RBA quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên ngưỡng 
2,6%, đồng thời tăng lãi suất trên số dư thanh toán hối đoái thêm 25 điểm cơ bản lên 
2,5%. Việc RBA tăng lãi suất đã được thị trường và các chuyên gia kinh tế của Australia dự 
báo từ trước. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đánh giá mức tăng sẽ là 0,5% thay vì 0,25% 
như công bố. Đây là lần thứ năm liên tiếp RBA tăng lãi suất, từ ngưỡng thấp kỷ lục 0,1% 
vào tháng 5/2022. Trong các lần tăng trước, mức điều chỉnh nằm trong khoảng 0,35 – 
0,5%. 

 
Phí CDS của Credit Suisse tăng 
thêm 100 điểm cơ bản lên kỷ lục 
mới 

 

 
Khoản phí mua hợp đồng hoán đổi tín dụng (CDS) của Credit Suisse tăng lên mức kỷ lục 
trong ngày 03/10, khi ngân hàng Thụy Sỹ này thất bại trong nỗ lực xoa dịu thị trường. Hiện 
các trader và nhà đầu tư đang gấp rút bán cổ phiếu, trái phiếu của Credit Suisse, đồng thời 
chuyển sang mua CDS – một công cụ phòng vệ rủi ro tài chính nếu công ty cơ sở bị vỡ nợ. 
Điều này đẩy khoản phí CDS của Credit Suisse lên cao hơn. Khoản phí CDS kỳ hạn 5 năm 
của ngân hàng Thụy Sỹ này tăng thêm hơn 100 điểm cơ bản trong ngày 03/10, với một số 
trader yết giá lên tới 350 điểm cơ bản (3.5%), theo nguồn tin từ Financial Times. Trên thị 
trường chứng khoán, cổ phiếu Credit Suisse giảm xuống dưới 3.6 SFr/cp (3.63 USD/cp), 
mức thấp nhất trong lịch sử. Diễn biến thậm chí còn kịch tính hơn ở các hợp đồng CDS kỳ 
hạn ngắn hơn của Credit Suisse. Thậm chí, có bên niêm yết khoản phí hợp đồng CDS kỳ 
hạn 1 năm ở mức 550 điểm cơ bản. 
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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 164.82 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -472.29 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 9.02 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -39.47 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
FUEVFVND (+26 tỷ), E1VFVN30 (+21.6 tỷ), GMD (+19.6 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-179 tỷ), 
STB (-117.2 tỷ), SSI (-63.5 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 5.1 tỷ đồng, TVD là mã bị bán 
ròng mạnh nhất với giá trị -545 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (4/10/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng 813.6 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 – 4/10/2022   

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

 25,872,772 -813,573 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 70,073,930 2,322,063 HPG (138,151,732) (5,465,917) 

DGC 6,289,833 1,992,511 MSN (30,160,610) (4,586,325) 

FUEVFVND 62,986,900 1,936,531 VIC (55,298,141) (4,581,486) 

DPM 23,285,100 1,569,312 NVL (44,479,094) (3,504,782) 

CTG 50,158,907 1,472,322 E1VFVN30 (55,596,800) (1,329,355) 

MWG 9,260,100 1,420,080 CII (25,552,280) (949,396) 

NLG 24,145,487 1,153,400 SSI (28,467,412) (916,220) 

GMD 20,647,400 1,007,812 VCI (12,779,400) (671,617) 

KDC 11,681,700 767,013 VHM (14,887,186) (626,345) 

PVD 39,220,733 739,405 VND (31,483,380) (575,891) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 26.8 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VHM (+33.8 tỷ), FUESSVFL (+29 tỷ), NVL (+28.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm VPB (-
102.9 tỷ), E1VFVN30 (-70.2 tỷ), FUEVFVND (-52 tỷ). 

• Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh mua ròng 2,061 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã được mua ròng mạnh nhất 
gồm FUEVFVND (+801.2 tỷ), E1VFVN30 (+512.8 tỷ), VPB (+324.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm 
FUESSVFL (-443 tỷ), FUEKIV30 (-319.2 tỷ), MWG (-293.6 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/9 – 30/9/2022: 

• Trong tuần từ 26/9-30/9 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,316 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND NVL (+251 tỷ), HPG (+166 tỷ), VHM (+150.2 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm E1VFVN30 (-334 tỷ), DXG (-184.7 tỷ), EIB (-96 tỷ). 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -1,186 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 26/09/2022 – 30/9/2022   

 
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) 
DGC 1,158,700 76,798 NLG (9,636,800) (311,776) 

E1VFVN30 3,908,200 76,673 KDH (8,180,100) (238,893) 

KBC 2,610,300 72,692 VNM (2,700,000) (197,524) 

PVD 3,758,700 72,122 NVL (2,428,760) (197,298) 

VHC 705,900 56,982 HAH (3,093,900) (129,409) 

BCM 489,300 42,955 CTG (4,912,800) (115,031) 

GEX 2,286,300 42,248 VHM (1,864,500) (92,320) 

FUEVFVND 1,547,900 37,919 VND (5,278,500) (92,126) 

FRT 509,900 37,098 VEA (1,764,120) (79,450) 

BSI 1,160,800 34,238 SHS (6,257,148) (65,389) 

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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