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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,061.85    1.03% HNX Index 227.89 1.40%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 506,303,900 -27.0% 9,673 -57.2% 64,432,737 -34.9% 739 -73.5%

Thỏa thuận 135,175,697 269.5% 4,811 394.5% 5,206,844 123.8% 347 328.4%

Tổng cộng 641,479,597 -12.1% 14,484 -38.6% 69,639,581 -31.3% 1,086 -62.1%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,256.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,042.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 213.9

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 7.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FRT 78,000 5,100 7.0

SSI 17,900 400 2.3

VNM 74,000 200 0.3

DPM 47,500 900 1.9

HSG 14,150 300 2.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

GEX 15,000 950 6.8

KBC 22,650 -150 -0.7

VHM 51,900 -900 -1.7

VIC 59,700 -700 -1.2

KDH 26,500 0 0.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

DGC 79,800 5.7 474

STB 17,650 0.0 446

HPG 19,450 -0.3 442

SSI 17,900 2.3 397

VND 14,500 4 379  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

FRT 78,000 5,100 7.0

DGW 68,800 4,500 7.0

STK 34,500 2,250 7.0

PET 28,650 1,850 6.9

VIX 7,910 510 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 đã có một đợt phục hồi mạnh vào ngày thứ Năm (13/10), với chỉ 
số Dow Jones vọt 1,500 điểm từ mức đáy lên mức đỉnh, khi nhà đầu tư bỏ qua 
thông tin về một báo cáo lạm phát nóng khác. Chỉ số S&P 500 tiến 2.6% lên 
3,669.91 điểm, đứt mạch 6 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 
2.23% lên 10,649.15 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng tăng vọt vào phiên hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản tăng 853.34 điểm (+3.25%) lên 27,090.76 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 55.63 điểm (+1.84%) lên 3,071.99 điểm; chỉ số SZSE Component 
tăng 304.05 điểm (+2.81%) lên 11,121.72 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 
49.68 điểm (+2.3%) lên 2,212.55 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên cuối tuần hôm nay tràn ngập sắc xanh. Nhóm ngân hàng tăng tốt 
trở thành động lực cho các chỉ số chính thị trường phiên hôm nay. Bên cạnh đó, 
những mã large cap như GAS, MWG, GVR, DGC cũng đóng góp không ít. Ngược lại, 
chiều giảm được dẫn đầu bởi họ Vingroup, VIC, VHM, VRE đều giảm hơn 1% trong 
phiên hôm nay. Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp với 173 
tỷ đồng. Dù lực bán gia tăng vào buổi chiều nhưng thị trường vẫn kịp kết phiên với 
pha bứt tốc vào phiên ATC. Chốt phiên VNINDEX tăng 10.86 điểm (+1.03%) lên 
1,061.85 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 
506.3 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 9.7 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 10.15 điểm (+0.97%) lên 1,061.39 điểm. 
KLKL đạt 148.4 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 20 mã tăng, 5 mã giảm, 5 mã tham 
chiếu. ACB, MWG, FPT là những cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm mạnh nhất với 6.5 
điểm; trong khi ở chiều ngược lại VIC, VHM, VRE là những mã làm giảm nhiều nhất 
mức tăng của chỉ số với -2.3 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 322.8 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều tăng điểm. Đáng chú ý có SHB tăng 6.8% với KLKL tăng 
175%, DGW tăng 7% với KLKL tăng 194%, GEX tăng 6.76% với KLKL tăng 213%. 

• HNX-Index tăng 3.15 điểm (+1.4%) lên 227.89 điểm. IDC, SHS, VCS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1 điểm; trong khi NVB, PTI, DNP 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-Index 
tăng 1.19 điểm (+1.51%) lên 80.16 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 761.3 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Bộ Tài chính dự báo CPI năm 2022 
tăng trong khoảng 3,27-3,51% 

 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thời gian qua, kinh tế phục hồi nhanh và hầu hết ở các 
ngành, lĩnh vực, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác 
động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên nhưng 
nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 
tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 9 tăng 4% và tăng 3,94% 
so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ 
năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,88%. Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 
tăng trong khoảng 3,27-3,51%. Tổng cục Thống kê dự báo CPI bình quân trong khoảng 
3,2%-3,5%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2022 tăng 
trong khoảng 3,4% (dao động khoảng 0,2%). Ở trong nước, tới cuối năm nay một số 
chính sách hỗ trợ về thuế sẽ hết thời hạn, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng rất 
cao; nhu cầu hàng tiêu dùng dịp tết nhất là lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng cũng 
tăng mạnh trong những tháng cuối năm; tác động của thiên tai, dịch bệnh… sẽ tác động 
tới công tác điều hành giá. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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 
 

 

Lạm phát Trung Quốc tăng nhanh 
nhất trong 2 năm 
 
 

 
Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 9/2022, với chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tăng nhanh nhất trong 2 năm vì giá thực phẩm, theo dữ liệu chính thức vừa công bố 
trong ngày 14/10. Chỉ số CPI Trung Quốc tăng 2.8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 
2.5% của tháng 8/2022, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). Giá cả 
tháng 9 tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2020. Chỉ số giá sản xuất tăng 0.9% so với cùng 
kỳ, thấp hơn mức 2.3% của tháng trước. Đà tăng của CPI Trung Quốc phần lớn đến từ đà 
tăng của giá thực phẩm, nhất là thịt heo. Đây là quốc gia tiêu thụ thịt heo mạnh nhất thế 
giới. Bên cạnh dữ liệu CPI, NBS cũng sẽ công bố dữ liệu thương mại trong ngày 14/10. 
Hiện nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang chật vật trước đợt giảm tốc của kinh tế 
toàn cầu và chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc.  

Đô la Mỹ tăng giá và nguy cơ 
khủng hoảng châu Á 
 
 

 

 
Đô la Mỹ tăng giá và kinh tế thế giới có thể suy thoái sẽ là những thử thách cho các nước 
Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung trong việc ổn định kinh tế trong khu vực, 
nhưng nguy cơ khủng hoảng như hồi năm 1997 là thấp. Đô la Mỹ đã tăng giá khoảng 20% 
so với các đồng tiền quan trọng khác trên thế giới so với một năm trước đây; chủ yếu là 
do Ngân hàng Trung ương Mỹ (US Federal Reserves hay Fed) tăng lãi suất nhanh và nhiều 
để chống lạm phát. Điều này khiến cho giá của các đồng tiền khác so với đồng đô la Mỹ bị 
sụt giảm nghiêm trọng. Riêng đồng tiền các nước châu Á đã bị hạ giá xuống mức thấp 
nhất trong vòng 20-30 năm qua. Một số nhà kinh tế đã lo ngại châu Á sẽ rơi vào khủng 
hoảng tài chính tiền tệ như hồi năm 1997 nếu đồng tiền các nước này tiếp tục mất giá. 
Thực ra các nước châu Á đã chịu sức ép về tỷ giá từ hai nguồn.  

 
 

 
 
 

  

https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm
https://finance.vietstock.vn/NBS-ctcp-ben-xe-nghe-an.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       6.3% Nắm giữ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       -5.5% 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       -5.7% Cắt lỗ

HPG 9/10/2022 3 tháng 16,900          19,100       20,400       15,700        17,100       N/A Tích lũy  

 

Nguồn: EVS ước tính 

 

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 250.68 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 213.86 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 48.09 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -11.27 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là FRT (+58 tỷ), SSI (+40 tỷ), VNM (+38.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là GEX (-39.3 tỷ), KBC (-38.8 
tỷ), VHM (-28.2 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 45.7 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -486 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (14/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.2 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 – 14/10/2022   

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

 112,690,550 2,215,347 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 10,544,733 2,299,061 HPG (141,035,732) (5,522,835) 

FUEVFVND 73,489,700 2,174,700 VIC (52,461,841) (4,411,353) 

STB 59,044,530 2,130,390 MSN (27,475,810) (4,369,399) 

DPM 28,537,500 1,804,740 NVL (45,132,994) (3,548,984) 

CTG 60,138,107 1,687,505 E1VFVN30 (56,925,300) (1,352,422) 

MWG 9,230,200 1,418,452 CII (25,503,480) (948,333) 

NLG 29,565,287 1,293,914 SSI (19,613,712) (761,716) 

GMD 21,265,500 1,038,300 VCI (12,058,500) (653,785) 

PVD 44,024,833 835,728 VND (33,367,580) (598,758) 

VRE 27,841,980 784,540 VHM (12,926,386) (523,014) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 156 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên 
nay gồm PNJ (+4.8 tỷ), ACB (+4.4 tỷ), VPB (+3.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm HDG (-42.3 tỷ), 
FUEVFVND (-28.8 tỷ), TCB (-27.3 tỷ). 

 

GIAO DỊCH TUẦN 10/10 – 14/10/2022: 

• Trong tuần từ 10/10 – 14/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 1,8 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã 
được mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm SAB (+72.3 tỷ), PNJ (+16 tỷ), E1VFVN30 (+15.6 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm TCB (-210.9 tỷ), NVL (-201.9 tỷ), FUEVFVND (-172 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 2,76 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 10/10/2022 – 14/10/2022   

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

 93,964,018 2,762,806 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 4,052,800 296,901 VEA (1,549,600) (66,606) 

VNM 3,248,200 234,361 E1VFVN30 (2,073,900) (36,418) 

HPG 12,081,100 225,912 GEX (1,876,100) (28,722) 

MSN 2,230,500 179,125 SAB (142,500) (26,764) 

IDC 3,551,000 163,464 BSR (1,239,453) (24,388) 

SSI 9,265,700 161,639 VND (1,838,300) (24,241) 

DPM 3,480,000 159,720 DXG (1,475,500) (24,055) 

CTG 6,748,300 143,542 KDC (300,900) (18,658) 

DCM 4,265,400 131,960 VCI (707,800) (18,569) 

NLG 4,404,400 112,874 VTP (360,023) (17,346) 

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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