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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,019.82    -3.65% HNX Index 217.41 -3.75%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 642,204,890 -7.4% 11,597 -48.7% 78,111,684 -21.1% 238 -91.5%

Thỏa thuận 99,890,796 173.1% 3,019 210.3% 11,351,371 387.9% 1,126 1290.1%

Tổng cộng 742,095,686 1.7% 14,616 -38.0% 89,463,055 -11.7% 1,364 -52.4%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,335.5

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,775.3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -439.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 12.1  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 77,000 -500 -0.7

MSN 74,800 -5,400 -6.7

VCB 68,000 -1,200 -1.7

FRT 73,300 -5,500 -7.0

DCM 29,850 -2,100 -6.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 16,900 -1,200 -6.6

VHM 47,950 -2,050 -4.1

VND 13,200 -950 -6.7

STB 15,950 -1,200 -7.0

SSI 16,200 -1,200 -6.9  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 16,900 -6.6 778

PVD 19,950 -7.0 496

SSI 16,200 -6.9 462

DGC 73,100 -6.9 383

STB 15,950 -7 368  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VPD 24,750 1,350 5.8

LBM 42,450 1,450 3.5

CVT 45,850 1,500 3.4

PGD 28,800 750 2.7

SII 14,150 300 2.2

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên biến động ngày thứ Năm (20/10). Chỉ số Dow 
Jones hạ 90.22 điểm (-0.3%) xuống 30,333.59 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0.8% còn 
3,665.78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 0.61% xuống 10,614.84 điểm.   

Chứng khoán Châu Á hầu hết các thị trường đều giảm điểm ngày hôm nay. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 116.38 điểm (-0.43%) xuống 26,890.58 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 3.88 điểm (+0.13%) lên 3,038.93 điểm; chỉ số 
SZSE Component giảm 46.37 điểm (-0.42%) xuống 10,918.97 điểm. Chỉ số Kospi của 
Hàn Quốc giảm 4.97 điểm (-0.22%) xuống 2,213.12 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index bất ngờ lao dốc vào phiên hôm nay. Áp lực bán mạnh khiến VN-Index 
mất hơn 30 điểm trong phiên sáng, nhưng đà giảm không dừng mà tiếp tục mạnh 
lên sau giờ nghỉ trưa. Sắc đỏ bao trùm thị trường với hơn 450 mã giảm, trong đó 
gần 140 cổ phiếu mất hết biên độ. Chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí 
và ngân hàng là những nhóm có tỷ lệ cổ phiếu giảm sàn nhiều nhất. Một số mã trụ 
và có tác động lớn đến thị trường TCB, MWG, CTG, SSI, STB đều chốt phiên tại giá 
sàn. SAB là cổ phiếu vốn hoá lớn duy nhất ngược dòng thị trường tăng 0,9%. Chốt 
phiên, VN-Index giảm 38.63 điểm (-3.65%) xuống 1,019.82 điểm. Thanh khoản 
HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 642.2 triệu cổ phiếu; giá trị giao 
dịch (GTGD) là 11.5 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 42.69 điểm (-4.05%) xuống 1,010.57 điểm. 
KLKL đạt 113.7 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 1 mã tăng, 28 mã giảm, 1 mã tham 
chiếu. SAB là cổ phiếu duy nhất kéo chỉ số tăng điểm với 0.1 điểm; trong khi ở 
chiều ngược lại MWG, TCB, HPG là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của 
chỉ số với -12.2 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 193.7 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều giảm điểm, trong đó nhiều mã giảm sàn như PVD, DGC, 
DIG… 

• HNX-Index giảm 8.47 điểm (-3.75%) xuống 217.41 điểm. VNT, HJS, SDU là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.2 điểm; trong khi IDC, PVS, 
HUT là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với 2 điểm. UPCOM-
Index giảm 2.21 điểm (-2.74%) xuống 78.57 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 890.2 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16.7 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

WB: Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng 
trưởng đáng kinh ngạc trong quý 
III/2022 
 

 
Ngày 20/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố bản tin Cập nhật Tình hình Kinh 
tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2022. Theo đó, ghi nhận trong quý III/2022, nền kinh tế 
Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao 13,7% so cùng kỳ năm 2021. Cũng nhờ hiệu ứng xuất 
phát điểm thấp, nên cộng dồn 3 quý đầu năm 2022, chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế 
đạt 8,9% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, báo cáo của WB chỉ rõ, nhờ các hoạt động kinh tế 
sôi động hơn trong quý III năm nay nên sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ ghi nhận 
thêm một tháng có tốc độ tăng trưởng cao (lần lượt ở mức 13,0% và 36,1% so cùng kỳ 
năm 2021). Tuy nhiên, tăng trưởng về xuất nhập khẩu chững lại trong tháng 09/2022 do 
cầu yếu đi ở những thị trường chủ lực. Thêm vào đó, trong khi số vốn đăng ký đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng giảm trong tháng 9 do ảnh hưởng bởi sự gia tăng những 
bất ổn địa chính trị trên phạm vi toàn cầu thì tỷ lệ giải ngân vốn FDI lại tiếp tục được cải 
thiện đáng kể.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

Xuất khẩu cá ngừ sang Trung Đông 
đạt mức cao nhất trong 5 năm qua 

 
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, Trung Đông đang là khối thị trường nhập 
khẩu cá ngừ lớn thứ 3 của Việt Nam sau Mỹ và EU. Giá trị xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt 
Nam sang khối thị trường này trong 8 tháng năm 2022 tăng 40% so với cùng kỳ năm 
2021, đạt gần 66 triệu USD, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Bà Nguyễn Hà, chuyên 
gia thị trường cá ngừ của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, có 
15 nước trong khối Trung Đông hiện đang nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam, trong đó 
Israel và Ai Cập là 2 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam trong những 
năm qua. Đáng chú ý trong khối thị trường Trung Đông, Israel và Arập Xêut đang là 2 thị 
trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 và 5 của Việt Nam trong giai đoạn này.  Năm 
2022, sau cú sốc kép của dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga – Ukraine, tỷ lệ lạm phát tại 
các nước Trung Đông tăng cao, đặc biệt là Israel. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển và giá 
cá ngừ tăng đã làm sụt giảm nhu cầu nhập khẩu cá ngừ sang thị trường này, đặc biệt là 
tại Israel. 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Nhật Bản ghi nhận lạm phát tăng cao 
nhất từ năm 2014  

 
Ngày 21/10, Chính phủ Nhật Bản thông báo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (trừ biến động 
giá của mặt hàng tươi sống) trong tháng 9 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức 
tăng cao nhất kể từ năm 2014. Như vậy, tháng 9 là tháng thứ sáu liên tiếp CPI của Nhật 
Bản ở mức cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đề 
ra. Tuy nhiên, BOJ tin rằng mức tăng lạm phát này là tạm thời và từ chối tăng lãi suất 
giống như các ngân hàng trung ương các nước khác. Lạm phát tại Nhật Bản đã tăng trong 
13 tháng liên tiếp do đồng yen giảm và giá năng lượng tăng cao đang tác động mạnh tới 
các hộ gia đình ở nước này. Nhật Bản cũng từng ghi nhận mức lạm phát tăng cao như vậy 
khi nước này tăng thuế giá trị gia tăng (VAT). Như vậy, trừ những năm khi VAT tác động 
tới lạm phát, mức lạm phát trong tháng 9 vừa qua là mức tăng cao nhất trong gần 31 
năm ở nước này. 

Nikkei: Apple ngừng dùng chip từ 
công ty Trung Quốc 
 
 
 

 

 
Apple đã ngừng kế hoạch sử dụng chip nhớ từ công ty Yangtze Memory Technologies 
(YMTC) trong các sản phẩm của mình, Nikkei Asia dẫn lại nguồn tin thân cận. Động thái 
trên xảy đến ngay sau khi Mỹ áp biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với lĩnh vực công 
nghệ của Trung Quốc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát từ phía 
Washington đang gây tác động tới chuỗi cung ứng. Trước đó, Apple đã hoàn tất quá trình 
xác minh loại bộ nhớ flash 3D NAND 128 lớp của YMTC để sử dụng trong các dòng 
iPhone. Tuy nhiên, sau đó, Chính phủ Mỹ đã siết biện pháp kiểm soát xuất khẩu với lĩnh 
vực công nghệ của Trung Quốc. Bộ nhớ flash NAND là một linh kiện quan trọng trong tất 
cả các thiết bị điện tử, từ điện thoại thông minh và máy tính cá nhân cho tới server. Loại 
chip 128 lớp này của YMTC là loại chip tân tiến nhất tại Trung Quốc, mặc dù vẫn còn bị 
tụt sau 1 hoặc 2 đời so với các loại chip của Samsung Electronics và Micron. 

  

 
 

  

https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm
https://finance.vietstock.vn/VAT-ctcp-vien-thong-van-xuan.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

PVD 29/8/2022 3-6 tháng 18,800          22,300       25,300       17,400        20,100       6.9% Nắm giữ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       -5.2% Có thể gia tăng khi về giá 42

HPG 9/10/2022 3 tháng 16,900          19,100       20,400       15,700        17,100       15% Nắm giữ

VGC 16/10/2022 3 tháng 51,000          58,500       70,700       49,500        52,400       N/A Canh mua  

 

Nguồn: EVS ước tính 

 

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -413.32 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -439.8 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 22.14 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 4.34 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VNM 
(+95.5 tỷ), MSN (+51 tỷ), VCB (+45.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-232.6 tỷ), VHM (-153.2 tỷ), 
VND (-84 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 18 tỷ đồng, IDC là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá 
trị 1.5 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (21/10/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng -165.7 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 – 21/10/2022   

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

 65,345,126 -165,713 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 11,859,033 2,408,285 HPG (175,836,732) (6,152,597) 

FUEVFVND 74,825,000 2,207,217 VIC (53,260,241) (4,455,903) 

STB 59,629,530 2,144,585 MSN (25,414,310) (4,206,011) 

DPM 29,746,500 1,862,533 NVL (46,358,394) (3,640,551) 

CTG 62,539,707 1,743,937 E1VFVN30 (57,298,200) (1,358,824) 

MWG 9,274,400 1,421,196 CII (25,779,080) (953,014) 

NLG 31,169,387 1,336,122 VHM (18,962,886) (813,997) 

VNM 15,368,608 1,149,918 SSI (21,763,412) (795,249) 

GMD 20,686,600 1,011,062 VND (40,562,880) (693,788) 

PVD 45,153,833 857,806 VCI (12,980,200) (678,910) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -212.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên 
nay gồm FUEKIV30 (+20 tỷ), FUESSVFL (+12 tỷ), BCM (+3.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm PNJ (-41.4 tỷ), 
E1VFVN30 (-24.8 tỷ), ACB (-23.6 tỷ). 

 

GIAO DỊCH TUẦN 17/10 – 21/10/2022: 

• Trong tuần từ 17/10 – 21/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -429.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm NVL (+95.2 tỷ), FUESSVFL (+29.8 tỷ), FUEKIV30 (+11.7 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm FUEVFVND (-187.8 tỷ), TCB (-122.4 tỷ), SAB (-95 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 27.2 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 17/10/2022 – 21/10/2022   

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

 -35,486,391 27,225 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
VNM 5,314,800 406,011 HPG (34,801,000) (629,762) 

MSN 2,061,500 163,388 VHM (6,036,500) (290,983) 

VCB 1,805,000 123,385 VND (7,195,300) (95,031) 

IDC 2,270,400 110,902 NVL (1,225,400) (91,568) 

DGC 1,314,300 109,224 DXG (4,376,100) (70,996) 

FRT 1,208,600 93,839 KDH (1,849,500) (45,773) 

DCM 2,701,000 85,653 VIC (798,400) (44,551) 

DPM 1,209,000 57,794 GEX (2,679,500) (39,683) 

CTG 2,401,600 56,432 SSI (2,149,700) (33,533) 

NKG 2,904,800 50,231 GMD (578,900) (27,238) 

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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