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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,093.67   1.26% HNX Index 219.96 1.85%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 1,112,166,795 116.1% 17,955 38.5% 122,625,226 51.5% 1,436 -17.9%

Thỏa thuận 145,374,281 180.5% 3,019 245.8% 693,837 -70.4% 335 294.1%

Tổng cộng 1,257,541,076 122.0% 20,974 51.5% 123,319,063 48.0% 1,771 -3.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 2,472.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,093.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 1,378.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 5.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 23,640 380 1.6

HPG 20,000 550 2.8

SSI 20,800 1,350 6.9

VHM 58,300 1,100 1.9

STB 22,300 1,450 7.0  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

PDR 16,650 1,050 6.7

POW 11,500 -200 -1.7

NKG 13,400 850 6.8

DPM 41,050 -250 -0.6

NT2 26,600 -250 -0.9  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

NVL 22,150 -6.9 1,387

HPG 20,000 2.8 931

STB 22,300 7.0 855

VPB 18,150 4.9 782

SSI 20,800 7 725  
 
Top 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

LPB 13,000 850 7.0

ORS 10,700 700 7.0

APG 5,970 390 7.0

HQC 3,220 210 7.0

VOS 11,500 750 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 đã xoá bớt phần lớn đà giảm hồi đầu phiên vào ngày thứ Sáu 
(02/12), khi nhà đầu tư gạt bỏ nỗi lo về dữ liệu lao động nóng hơn dự báo. Chỉ số 
Dow Jones nhích 34.87 điểm (+0.1%) lên 34,429.88 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0.1% 
xuống 4,071.70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng mất gần 0.2% còn 11,461.50 
điểm.  

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
tăng 42.5 điểm (+0.15%) lên 27,820.4 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 
55.67 điểm (+1.76%) lên 3,211.81 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 103.55 điểm 
(+0.92%) lên 11,323.34 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 15.01 điểm (-0.62%) 
xuống 2,419.32 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay vẫn duy trì đà tăng với thanh khoản tích cực. Thị trường chứng 
khoán tiếp tục giao dịch tích cực ngay những phút đầu với bên mua đang áp 
đảo. VN-Index tăng hơn 12 điểm ngay sau phiên ATO. Chứng khoán, khai khoáng, 
vật liệu xây dựng là những ngành tăng mạnh nhất thị trường. Nhóm Large cap 
đóng vai trò dẫn dắt thị trường. VPB, HPG, VIC, GAS và CTG là những cổ phiếu có 
tác động tích cực nhất đến VN-Index. Tính riêng VPB đã góp gần 2 điểm tăng cho 
chỉ số này. Khối lượng giao dịch của VPB cũng tăng ấn tượng, chỉ trong phiên sáng 
đã vượt ngưỡng trung bình 20 ngày gần nhất. Chốt phiên, VN-Index tăng 13.66 
điểm (+1.26%) lên 1,093.67 điểm . Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao 
dịch (KLKL) 1.1 tỷ cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 17.8 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 17.95 điểm (+1.64%) lên 1,110.94 điểm. 
KLKL đạt 375 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 25 mã tăng điểm, 3 mã giảm và 2 mã 
tham chiếu. Những cổ phiếu kéo chỉ số lên mạnh nhất có VPB, STB, HPG với 8.7 
điểm; ở chiều ngược lại những cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất có NVL, 
VIC, POW với -1.9 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 651.3 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 6.83% với KLKL tăng 45%, LPB tăng 7% với KLKL tăng 249%; ở chiều ngược lại 
HPX là mã giảm duy nhất với 6.95%, KLKL tăng 7909%. 

• HNX-Index tăng 4 điểm (+1.85%) lên 219.96 điểm. CEO, HUT, SHS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tănủa chỉ số với 1.4 điểm; trong khi IDC, HTP, CSC là 
những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-Index 
tăng 1.03 điểm (+1.43%) lên 73.24 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.4 tỷ 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 23.2 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/GAS-tong-cong-ty-khi-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Việt Nam được coi là 'đại bản doanh' 
lớn nhất thế giới của Samsung 
 

 
Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, sản lượng điện thoại thông minh giảm 
9,3% xuống còn 20,6 triệu chiếc trong tháng 11 so với một năm trước đó. Tổng sản 
lượng điện thoại thông minh của 11 tháng đầu năm giảm xuống còn 6,1% khiến giá trị 
xuất khẩu loại mặt hàng này của Việt Nam trong tháng 11 đã giảm 1% so với tháng 
trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất điện tử tiêu dùng cũng đã giảm 
gần 20% vào tháng 11 và sản lượng hàng tháng giảm trong tháng thứ ba liên tiếp. "Gã 
khổng lồ" công nghệ của Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 18 tỷ USD vào 8 nhà máy ở Việt 
Nam, trong đó ít nhất 2 nhà máy tập trung vào sản xuất điện thoại thông minh. Trong 
nhiều năm qua, Samsung đã sản xuất khoảng hơn một nửa số điện thoại thông minh tại 
Việt Nam, chiếm gần 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu. Gần đây, bối cảnh điều kiện kinh tế 
không thuận lợi, lạm phát, lãi suất cao và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Nga - 
Ukraine, ban lãnh đạo Samsung đã có động thái điều chỉnh kế hoạch sản xuất từ 334 
triệu sản phẩm trong năm 2022 xuống còn 270 triệu sản phẩm. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Kon Tum chỉ số tiêu dùng tháng 11 
tăng 1,12% 

 
Thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum, Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 11/2022 tăng 1,12% so với tháng trước; tăng 4,44% so với cùng tháng năm 
trước; tăng 4,54% so với tháng 12 năm trước; tăng 8,89% so với kỳ gốc 2019. CPI bình 
quân 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,71%. Trong đó, 11 nhóm 
hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 7 nhóm tăng (gồm các nhóm: Hàng ăn 
và dịch vụ ăn uống; Đồ uống và thuốc lá; May mặc, mũ nón, giầy dép; Nhà ở, điện, 
nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; Thiết bị và đồ dùng gia đình; Giao thông; Hàng hóa 
và dịch vụ khác), 02 nhóm giảm (gồm: Bưu chính viễn thông; Văn hóa, giải trí và du lịch) 
và 02 nhóm không biến động giá (gồm: Giáo dục; Thuốc và dịch vụ y tế). Chỉ số nhóm 
hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,73%. Chỉ số nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,42%, 
tác động tăng chủ yếu là do nhóm rượu bia tăng 1,76%, trong đó bia các loại tăng 
2,19%, rượu các loại tăng 1,06%. Nguyên nhân chủ yếu là do quy luật giá cả thị trường 
trong các tháng giáp tết Nguyên đán. 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Nhu cầu lao dốc, đơn hàng xuất 
khẩu tới Mỹ của Trung Quốc giảm 
40% 
 

 
Trong bối cảnh nhu cầu lao dốc và đơn hàng giảm mạnh, các hãng vận tải biển thông 
báo hủy chuyến và tạm dừng các dịch vụ để cân bằng cung với cầu. Joe Monaghan, 
Giám đốc điều hành của Worldwide Logistics Group, cho biết: “Sự sụt giảm không 
ngừng về giá cước vận tải container từ châu Á (do nhu cầu sụt giảm mạnh) đang buộc 
các hãng vận tải biển phải hủy chuyến nhiều hơn bao giờ hết khi mức sử dụng tàu đạt 
mức đáy mới”. Số đơn hàng mà công ty Mỹ đặt ở Trung Quốc đã giảm 40%, theo dữ 
liệu mới nhất của CNBC. Vì số đơn hàng giảm mạnh, Worldwide Logistics dự báo các 
nhà máy Trung Quốc sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho 
dịp Tết Nguyên đán (dự kiến diễn ra vào ngày 22/01/2023). “Nhiều nhà sản xuất sẽ 
đóng cửa sớm vào đầu tháng 1/2023, sớm hơn năm trước khá nhiều”, Monaghan cho 
biết.  

 

Vàng thế giới giảm từ mức đỉnh hơn 
1 tuần 
 

 
Giá vàng giảm từ mức đỉnh hơn 1 tuần vào ngày thứ Hai (28/11), khi đồng USD và lợi 
suất trái phiếu Mỹ tăng từ mức đáy trong phiên, với việc nhà đầu tư chờ đợi bài phát 
biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào cuối tuần này để 
tìm kiếm gợi ý về lộ trình nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng 
vàng giao ngay lùi 0.89% xuống 1,740.46 USD/oz, sau khi chạm mức cao nhất kể từ 
ngày 18/11/2022 vào đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai mất 0.83% còn 1,739.50 
USD/oz. Daniel Pavilonis, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định: 
“Đồng USD đã liên tục rút khỏi mức đáy từ sáng nay và kim loại quý bắt đầu suy giảm”. 
Đồng USD đã phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vào đầu 
phiên. Đồng USD mạnh hơn làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ những 
đồng tiền khác. 

  

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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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

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        39,000       -6% Có thể gia tăng 

FPT 31/10/2022 3-6 tháng 74,500          81,500       91,000       71,400        77,400       603% Nắm giữ

VNM 6/11/2022 3-6 tháng 70,800          82,000       91,000       62,000        84,000       N/A Canh mua

POW 13/11/2022 3-6 tháng 10,200          11,200       12,400       9,400          11,700       14.7% Hoàn thành vị thế

GEX 20/11/2022 3-6 tháng 13,000          14,400       15,100       11,800        15,150       16.5% Hoàn thành vị thế

HDG 27/11/2022 3-6 tháng 27,700          30,100       32,000       25,000        33,000       19.13% Thăm dò

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,050       N/A Thăm dò  

Nguồn: EVS ước tính 

  

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 1,394.34 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 1,378.82 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 22.62 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -7.1 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
FUEVFVND (+204.5 tỷ), HPG (+185.2 tỷ), SSI (+177.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là PDR (-90.6 tỷ), 
POW (-11.7 tỷ), NKG (-11.3 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 11.9 tỷ đồng, SHS là mã bị bán 
ròng mạnh nhất với giá trị -3.6 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (6/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 12.1 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 – 6/12/2022   

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

 809,019,098 12,156,937 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 147,060,630 3,722,540 HPG (124,972,332) (5,327,153) 

FUEVFVND 125,881,700 3,274,675 NVL (53,720,694) (3,827,040) 

DGC 12,589,133 2,545,584 VIC (38,874,341) (3,475,170) 

CTG 91,740,207 2,505,043 EIB (72,808,130) (3,291,926) 

DPM 38,258,500 2,190,128 MSN (8,362,184) (2,655,899) 

VNM 27,749,808 2,150,117 E1VFVN30 (58,901,200) (1,385,616) 

NLG 45,591,287 1,648,330 CII (23,121,880) (922,298) 

MWG 9,274,100 1,421,176 VCI (8,197,200) (571,986) 

VRE 47,468,580 1,316,825 HPX (41,484,700) (486,581) 

VHM 23,818,114 1,315,490 HCM (13,027,300) (442,093) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -78.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VPB (+14.1 tỷ), FPT (+13.4 tỷ), HPG (+11.1 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm DGC (-96 tỷ), 
FUEVFVND (-92.6 tỷ), HDG (-28.6 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 28/11/2022 – 2/12/2022: 

• Trong tuần từ 28/11 – 2/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 806.5 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm NVL (+556.7 tỷ), VHM (+236 tỷ), FPT (+178.8 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm FUEVFVND (-765.8 tỷ), DGC (-124 tỷ), PAC (-108.7 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 9.3 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 28/11/2022 – 2/12/2022   

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

 328,610,039 9,358,247 

  

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

HPG 81,596,200 1,436,705 HPX (36,046,600) (328,040) 

VHM 24,755,200 1,308,495 DXG (4,470,500) (60,488) 

STB 39,982,200 801,548 BCM (564,900) (41,821) 

MSN 7,703,600 755,972 HAG (2,832,900) (25,532) 

VIC 10,149,300 684,876 SAB (146,900) (25,428) 

SSI 29,838,600 558,883 PC1 (1,261,500) (23,358) 

FUEVFVND 19,909,800 437,930 TCH (1,959,600) (18,111) 

CTG 13,101,900 354,943 NTL (719,000) (13,091) 

KDH 11,603,700 305,175 HDB (663,700) (10,370) 

KBC 13,840,700 279,854 BCG (1,451,300) (9,848) 

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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