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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,020.34    -0.22% HNX Index 205.30 -0.24%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 423,823,400 -38.9% 6,802 -69.9% 44,914,834 -54.6% 400 -85.6%

Thỏa thuận 120,289,972 228.8% 2,296 136.0% 5,041,200 116.7% 200 146.9%

Tổng cộng 544,113,372 -25.4% 9,098 -61.4% 49,956,034 -50.7% 600 -79.1%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,063.5

Giá trị bán (tỷ đồng) 834.2

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 229.3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 9.2  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 18,350 -550 -2.9

VHM 49,800 800 1.6

STB 23,500 100 0.4

FUEVFVND 23,140 240 1.1

PVD 17,900 200 1.1  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

SAB 175,000 -300 -0.2

PDR 13,050 250 2.0

VRE 25,800 -200 -0.8

BCM 79,800 -200 -0.3

KDH 26,250 -600 -2.2  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,350 -2.9 457

VPB 18,350 -0.5 310

STB 23,500 0.4 308

VND 14,000 -3.8 286

EIB 27,850 -1 279  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

CKG 18,400 1,200 7.0

PDN 139,600 9,100 7.0

EVF 8,350 540 6.9

GEG 14,100 900 6.8

THI 24,700 1,550 6.7

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Năm (22/12), khi đợt bán tháo cuối năm 
quay trở lại Phố Wall sau một thời gian chững lại ngắn ngủi. Chỉ số Dow Jones rớt 
348.99 điểm (-1.05%) xuống 33,027.49 điểm – sau khi giảm tới 803.05 điểm trước 
đó trong phiên. Chỉ số S&P 500 lùi 1.45% xuống 3,822.39 điểm. Chỉ số Nasdaq 
Composite mất 2.18% còn 10,476.12 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay cũng đỏ lửa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 
272.62 điểm (-1.03%) xuống 26,235.25 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 
8.56 điểm (-0.28%) xuống 3,045.87 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 26.76 điểm 
(-0.24%) xuống 10,849.64 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 43.04 điểm (-
1,83%) xuống 2,313.69 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên giảm điểm với thanh khoản thấp. Phiên sáng, cổ phiếu 
chứng khoán giảm khá mạnh với  VND giảm 1.72%, APS giảm 3.3%, HCM giảm 
0.91%. Cổ phiếu thép cũng giảm mạnh với HPG giảm 3.17%,  HSG giảm 
3.98%, NKG giảm 3.38%. Bất động sản hôm này có CKG đang trần, BII tăng 
4.76%,  HUT tăng 4.17%, PDR tăng 3.91% là những cổ phiếu đáng chú ý. Tuy nhiên 
các cổ phiếu khác như VHM giảm 1.12%, NLG giảm 2.13%, HPX giảm 
3.67%, CRE giảm 6.7% làm cả ngành đang giảm 0.63%. Sáng nay chỉ có chưa tới 
4,000 tỷ rót vào VN-Index. Phiên chiều thị trường thị trường được kéo lên rút ngắn 
đà giảm và chốt phiên VN-Index giảm 2.27 điểm (-0.22%) xuống 1,020.34 điểm. 
Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 423.8 triệu cổ phiếu; 
giá trị giao dịch (GTGD) là 6.8 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 4.21 điểm (-0.41%) xuống 1,034.13 điểm. 
KLKL đạt 129.8 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 12 mã tăng điểm, 16 mã giảm điểm 
và 2 mã tham chiếu. Những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số 
có VHM, FPT, MSN với 2.1 điểm. Những cổ phiếu giảm mạnh có HPG, SSI, MWG với 
-3.4 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 267.9 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm cổ phiếu có 2 mã tăng điểm, 8 mã giảm điểm. Đáng chú ý có GEX tăng 2.21% 
với KLKL tăng 231%, PVD tăng 1.13% với KLKL giảm 64%; ở chiều ngược lại có NKG 
giảm 6.77% với KLKL giảm 55%, HSG giảm 5.98% với KLKL giảm 43%. 

• HNX-Index giảm 0.49 điểm (-0.24%) xuống 205.3 điểm. CDN, PTI, SEB là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.5 điểm; trong khi CEO, MBS, 
KSF là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-
Index tăng 0.18 điểm (+0.25%) lên 71.01 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 635 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 10.2 nghìn tỷ đồng. 

 
  

https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/APS-ctcp-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/HCM-ctcp-chung-khoan-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/CKG-ctcp-tap-doan-tu-van-dau-tu-xay-dung-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/BII-ctcp-louis-land.htm
https://finance.vietstock.vn/HUT-ctcp-tasco.htm
https://finance.vietstock.vn/PDR-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-phat-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/NLG-ctcp-dau-tu-nam-long.htm
https://finance.vietstock.vn/HPX-ctcp-dau-tu-hai-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/CRE-ctcp-bat-dong-san-the-ky.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Thương mại điện tử Việt Nam đạt 
quy mô 12,3 tỷ USD 
 

 
Theo nhận định của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), từ năm 2016 
thương mại điện tử Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với nét nổi bật là tốc độ phát 
triển nhanh và ổn định. Giai đoạn này có thể kéo dài từ năm 2016 tới năm 2025. 
Trước hiện trạng của nền kinh tế chịu nhiều tác động nặng nề vừa qua, ước tính chung 
năm 2020 thương mại điện tử nước ta vẫn tăng trưởng khoảng 15% và đạt quy mô 
khoảng 13,2 tỷ USD. Với sự thay đổi nhanh của người tiêu dùng trên toàn cầu và đặc 
biệt ở Việt Nam trong thói quen mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử Việt Nam và 
các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường trực tuyến tiếp tục tiến bước 
vững chắc và duy trì được sự phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, hiện nay nhiều 
doanh nghiệp có hàng hóa sản phẩm chất lượng nhưng vẫn chưa biết ứng dụng công 
nghệ thông tin nói chung cũng như thương mại điện tử hoặc chưa sẵn sàng để triển 
khai các hoạt động xúc tiến thương mại rộng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đây 
chính là điểm yếu của đại đa số doanh nghiệp Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

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 
 

 

Lạm phát Nhật Bản lập đỉnh 40 năm 
 

 
Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản chạm đỉnh 40 năm ở mức 3.7% trong tháng 
11/2022, khi các công ty tiếp tục chuyển phần tăng chi phí sang hộ gia đình, dữ liệu 
cho thấy trong ngày 23/12. Đây là một dấu hiệu cho thấy đà tăng của giá cả đang lan 
rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Đà tăng của lạm phát lõi khiến nhiều chuyên 
gia nghi ngờ về quan điểm lạm phát tạm thời của NHTW Nhật Bản. Ngày 23/12, Bộ Nội 
vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo trong tháng 11/2022, chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) cơ bản của nước này tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ 
tháng 12/1981, chủ yếu do giá thực phẩm và năng lượng nhập khẩu tăng. Đây là tháng 
thứ 15 liên tiếp, chỉ số này tăng. Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng 
và thực phẩm tươi sống,  tăng tháng thứ 8 liên tiếp với mức tăng 2.8%, cao nhất kể từ 
năm 1981. Điều này cho thấy giá năng lượng và thực phẩm tươi sống đang tác động 
khá lớn tới đà tăng lạm phát ở Nhật Bản.  

 

 
GDP Mỹ tăng 3.2% trong quý 3 
 
 

 
Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.2% trong quý 3/2022, cao hơn con số sơ bộ trước đó, khi 
người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu ngay cả khi lạm phát cao và lãi suất ngày càng 
tăng. GDP Mỹ tăng trưởng 3.2% trong quý 3/2022, Bộ Thương mại Mỹ cho biết báo 
cáo công bố vào ngày 22/12. Trước đó, con số sơ bộ cho thấy GDP Mỹ tăng trưởng 
2.9%. Sự thay đổi này đến từ việc điều chỉnh tăng đáng kể về lượng tiêu thụ cá nhân 
từ 1.7% lên 2.3%. Chi tiêu dịch vụ cũng tăng mạnh hơn so với số liệu sơ bộ trong quý 
3/2022. Những con số này cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn còn rất mạnh, bất chấp con 
số lạm phát cao và lãi suất cao hơn. Hoạt động tuyển dụng vẫn mạnh dù nền kinh tế 
đối mặt với nhiều cơn gió ngược. 

  

  

https://finance.vietstock.vn/MIC-ctcp-ky-nghe-khoang-san-quang-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm
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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

VEA 25/09/2022 3-6 tháng 41,500          49,600       52,500       43,300        40,400       -2.7% Có thể gia tăng

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,050       0.04% Hoàn thành vị thế

IDC 11/12/2022 3-6 tháng 35,700          39,700       42,700       33,200        37,500       5.04% Hoàn thành vị thế

HSG 18/12/2022 3-6 tháng 12,500          14,000       16,000       11,600        13,500       N/A Canh mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -264.68 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng -229.34 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 16.35 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -51.69 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là HPG (+83.5 tỷ), VHM (+32.9 tỷ), STB (+30.6 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là SAB (-50 tỷ), PDR (-15.6 
tỷ), VRE (-13.3 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 10.8 tỷ đồng, PGS là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -265.8 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (23/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 26.8 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 – 23/12/2022   

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

 1,135,508,790 26,838,389 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 175,526,230 4,339,589 EIB (131,904,319) (4,951,236) 

FUEVFVND 150,435,200 3,838,355 HPG (85,034,832) (4,557,844) 

DGC 19,632,833 2,993,859 NVL (32,615,194) (3,449,455) 

CTG 107,240,707 2,936,256 VIC (31,595,241) (2,936,318) 

DPM 41,438,100 2,329,024 MSN (7,546,184) (2,563,997) 

VHM 39,421,514 2,156,827 E1VFVN30 (56,133,700) (1,335,289) 

NLG 52,943,987 1,867,859 CII (23,657,380) (929,640) 

VNM 23,210,008 1,804,505 HPX (39,548,300) (476,002) 

MWG 9,274,400 1,421,211 VCI (738,400) (373,804) 

PVD 73,626,033 1,327,631 DHC (3,274,200) (318,050) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 367 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên 
nay gồm EIB (+223 tỷ), KDC (+150 tỷ), SAB (+49.5 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm FUEVFVND (-34.3 tỷ), 
FUESSVFL (-21.2 tỷ), HPG (-12.2 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 19/12/2022 – 23/12/2022: 

• Trong tuần từ 19/12-23/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 924 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm EIB (+1,228.5 tỷ), KDB (+150 tỷ), E1VFVN30 (+99 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm NVL (-269 tỷ), FUEVFVND (-186 tỷ), HPG (-99 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 1.5 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 19/12/2022 – 23/12/2022   

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

 78,464,756 1,457,382 

  

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

VPD 26,601,900 784,758 EIB (58,372,489) (1,634,666) 

HPG 16,280,800 306,586 ACV (647,313) (51,671) 

FUEVFVND 7,118,900 164,697 SAB (285,600) (47,494) 

SHB 15,071,000 160,326 VRE (1,566,800) (39,790) 

STB 6,506,400 143,901 VGC (728,300) (27,003) 

DGC 2,307,300 140,705 GAS (217,000) (22,472) 

VHM 2,878,100 139,406 VIC (369,600) (21,502) 

VND 9,098,200 131,901 VHC (319,800) (20,674) 

CTG 4,150,700 114,579 KDH (656,600) (19,078) 

PVD 5,486,200 95,284 BCM (185,400) (14,048) 

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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