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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,006.20   -3.48% HNX Index 218.78 -4.82%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 580,908,400 12.9% 10,424 -19.6% 66,192,582 -18.2% 247 -85.9%

Thỏa thuận 91,194,224 76.0% 2,451 180.8% 12,219,449 421.8% 932 996.5%

Tổng cộng 672,102,624 18.7% 12,875 -7.0% 78,412,031 -5.9% 1,179 -35.7%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,316.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,156.8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 159.9

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 9.0  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 60,000 -200 -0.3

DGC 69,800 -2,200 -3.1

VNM 70,200 -300 -0.4

MSN 79,800 -700 -0.9

DPM 43,500 -350 -0.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

NVL 75,000 -1,400 -1.8

VND 13,650 -1,000 -6.8

STB 15,850 -1,150 -6.8

HAH 39,200 -2,150 -5.2

DXG 15,400 -1,150 -7.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

TCB 24,000 -7.0 511

HPG 17,500 -4.6 470

STB 15,850 -6.8 401

NVL 75,000 -1.8 329

MBB 16,050 -7 317  
 
Top 5 cổ phiế tăng giá mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

ILB 31,950 1,950 6.5

BAF 23,000 1,100 5.0

PGD 27,900 900 3.3

PAC 33,000 1,000 3.1

DAT 12,300 200 1.7

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoản Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Hai (10/10), với chỉ số Nasdaq 
Composite lùi xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Chỉ số này rớt 1.04% xuống 
10,542.10 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Chỉ số S&P 500 cũng 
mất 0.75% còn 3,612.39 điểm. Chỉ số Dow Jones lùi 93.91 điểm (tương đương 
0.32%) xuống 29,202.88 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng đồng loạt đỏ lửa vào ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 
của Nhật Bản giảm 714.86 điểm (-2.64%) xuống 26,401.25 điểm. Tại Trung Quốc, 
chỉ số Shanghai tăng 5.65 điểm (+0.19%) lên 2,979.79 điểm; chỉ số SZSE 
Component tăng 55.65 điểm (+0.53%) lên 10,577.81 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn 
Quốc giảm 40.77 điểm (-1.83%) xuống 2,192.07 điểm.  

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay tiếp tục có phiên lao dốc sau phiên tăng điểm hôm qua. Chỉ số 
giảm mạnh ngay sau khi mở cửa. Áp lực bán đột ngột mạnh lên trước giờ nghỉ trưa 
khiến biên độ giảm nới rộng lên 30 điểm. Nhà đầu tư đua nhau bán tháo sau giờ 
nghỉ trưa khiến VN-Index không thể giữ mốc 1.000 điểm. Áp lực bán lan rộng từ rổ 
vốn hoá lớn sang các mã vừa và nhỏ khiến mức giảm vọt lên 43 điểm. Chỉ số có 
thời điểm giao dịch ở 998 điểm – mức thấp nhất 22 tháng qua, tương đương vùng 
giá đầu tháng 12/2020. Kết phiên, VNINDEX giảm 36.28 điểm (-3.48%) xuống 
1,006.2 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 580.9 
triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 10.4 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 37.25 điểm (-3.59%) xuống 1,001.68 điểm. 
KLKL đạt 200.9 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 1 mã tăng, 28 mã giảm, 1 mã tham 
chiếu. GAS là cổ phiếu duy nhất tăng điểm; trong khi ở chiều ngược lại TCB, ACB, 
FPT là những mã làm giảm điểm nhiều nhất của chỉ số với –11 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 330.9 cổ phiếu. Trong 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất có duy nhất 1 mã giảm điểm và 9 mã tăng điểm. HSG là mã 
tăng duy nhất với 1.19%, KLKL tăng 21%; trong khi đó ở chiều ngược lại nhiều mã 
giảm sàn như DIG, PVD, DXG… 

• HNX-Index giảm 11.07 điểm (-4.82%) xuống 218.78 điểm. DTK, VIF, PTI là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.7 điểm; trong khi PVS, IDC, 
NVB là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -2.4 điểm. UPCOM-
Index giảm 2.19 điểm (-2.73%) xuống 77.95 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 784 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 14.6 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Xuất khẩu từ Việt Nam sang 
Autralia đạt hơn 4,2 tỷ USD 
 

 
Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022, xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia đạt hơn 4,2 tỷ 
USD, tăng gần 34%, trong khi xuất khẩu từ Việt Nam đi thế giới tăng 17,2 %. Kim ngạch 
thương mại song phương đạt gần 12 tỷ USD, tăng 33,4%, mức tăng rất có ý nghĩa khi kim 
ngạch đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2021. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu của 
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh nhiều thách thức như mặt hàng 
giày dép tăng 30,83%, dệt may tăng 29,8%, thủy sản tăng 52%, sắt thép tăng 205%, gỗ và 
sản phẩm gỗ tăng 26%, cà phê tăng 102%. Các mặt hàng nông sản như rau quả, hạt điều 
cũng đều tăng trưởng. Xét về tổng thể, các mục tiêu thương mại song phương đã đạt 
được một cách nhanh chóng theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo các số liệu 
thống kê, sau giai đoạn từ tháng 1-8/2022, Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác 
thương mại hàng đầu của nhau. Việt Nam là đối tác thương mại thứ 10 của Australia 
trong khi Australia là đối tác lớn thứ 7 của Việt Nam.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
đạt gần 100 tỷ USD 

 
Theo thông tin Tổng cục Hải quan mới công bố, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ đạt 85,17 tỷ USD, tăng 16,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 
tốc độ tăng trưởng 23,7%. Hiện nay Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam. 9 tháng qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm 30,16% kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước. Hết tháng 9 có 11 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở 
lên, trong đó có 4 nhóm hàng đạt hơn 10 tỷ USD (tăng 2 nhóm so với cùng kỳ năm ngoái). 
2 nhóm hàng “chục tỷ đô” mới là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và 
linh kiện với kết quả lần lượt là 11,6 tỷ USD và gần 10,1 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái là 9,3 
tỷ USD và gần 7,1 tỷ USD). Trong khi đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đã vượt dệt 
may trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất ở thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch gần 15,1 
tỷ USD, tăng tăng 30,17% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 3,5 tỷ USD.  

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

NHTW Anh tăng cường can thiệp 
vào thị trường trái phiếu 
 

 
Trong ngày 11/10, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thông báo mở rộng phạm vi của 
nghiệp vụ mua trái phiếu khẩn cấp để xoa dịu sự biến động tên thị trường. “Hôm nay 
NHTW sẽ mở rộng quy mô của nghiệp vụ mua trái phiếu Chính phủ hàng ngày, trong đó sẽ 
mua thêm các trái phiếu Chính phủ Anh có điều chỉnh theo lạm phát (index-linked gilts)”, 
BoE cho biết trong một tuyên bố trong ngày 11/10. Được biết, đây là loại trái phiếu có 
khoản thanh toán lãi vay và vốn gốc được điều chỉnh theo sự thay đổi của chỉ số giá bán 
lẻ. “Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/10/2022 cho tới ngày 14/10/2022”, NHTW Anh 
cho biết. Đây là động thái thay đổi thứ hai của NHTW Anh trong nhiều ngày qua. Trước 
đó, BoE cũng tăng quy mô mua trái phiếu hàng ngày lên 10 tỷ Bảng. Trước đó, NHTW Anh 
tiết lộ cú sụp mạnh của thị trường trái phiếu Chính phủ (xuất phát từ tuyên bố cắt giảm 
thuế của chính quyền mới) đã gây hoảng loạn cho giới đầu tư, nhất là với ngành quỹ đầu 
tư thâm dụng nợ (LDI) trị giá 1.69 ngàn tỷ USD của Anh. Trong đó, trái phiếu Chính phủ 
Anh kỳ hạn dài chiếm 2/3 danh mục của các quỹ LDI. Nhiều quỹ LDI nằm dưới sự kiểm soát 
của các quỹ hưu trí phổ biến ở Anh. 

 

 

 

Vàng thế giới giảm hơn 1% khi 
đồng USD mạnh 
 

 

 
Giá vàng giảm hơn 1% vào ngày thứ Hai (10/10), khi đồng USD tăng cao và củng cố dự báo 
về một đợt nâng lãi suất mạnh tay từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy giá vàng rơi 
xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng vàng 
giao ngay lùi 1.4% xuống 1,670.89 USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai mất 2% còn 1,675.2 
USD/oz. Vàng hiện đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp, có khả năng là chuỗi lao dốc tồi tệ nhất 
kể từ giữa tháng 8/2022. Lãi suất cao và đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực cho vàng và 
đang lấn át mọi nhu cầu trú ẩn an toàn hiện đang phát sinh từ sự leo thang mới nhất 
trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Đồng USD tiến lên mức cao nhất kể từ ngày 29/9/2022, 
làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài. 

 
 
 

 
 
 

  

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

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 132.99 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 158.89 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 2.05 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -27.95 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VIC 
(+65.6 tỷ), DGC (+49 tỷ), VNM (+47.4 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là NVL (-54.5 tỷ), VND (-36.8 tỷ), 
STB (-26.6 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 5 tỷ đồng, IDC là mã bị bán ròng mạnh nhất với 
giá trị -7.6 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (10/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 196.8 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 – 11/10/2022   

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

 35,396,750 196,891 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
FUEVFVND 70,553,300 2,108,637 HPG (151,983,432) (5,728,709) 

DGC 7,909,933 2,101,722 MSN (28,872,010) (4,482,398) 

STB 55,943,730 2,077,952 VIC (51,857,041) (4,375,791) 

DPM 25,942,300 1,684,097 NVL (44,954,094) (3,535,670) 

CTG 55,586,707 1,588,265 E1VFVN30 (55,091,300) (1,320,162) 

MWG 9,239,000 1,418,921 CII (25,698,880) (951,741) 

NLG 25,884,887 1,199,209 SSI (29,252,812) (929,121) 

GMD 21,085,000 1,029,676 VCI (11,891,700) (649,326) 

PVD 40,331,633 762,139 VND (33,536,980) (602,057) 

KDC 11,572,200 759,981 VHM (12,422,286) (497,260) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -500.5 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm E1VFVN30 (+6.7 tỷ), NT2 (+5.1 tỷ), BCG (+2.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm TCB (-76 
tỷ), FUEVFVND (-67.7 tỷ), VIC (-47.6 tỷ). 

 

GIAO DỊCH TUẦN 3/10 – 7/10/2022: 

• Trong tuần từ 3/10 – 7/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 1,986 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUESSVFL (+38.2 tỷ), OGC (+33.5 tỷ), PNJ (+26.5 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm FUEVFVND (-450.9 tỷ), VPB (-259.6 tỷ), E1VFVN30 (-228.9 tỷ). 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -779.5 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 3/10/2022 – 7/10/2022   

 
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) 
FUEVFVND 7,555,900 175,229 HPG (33,005,800) (640,462) 

VIC 2,646,900 156,017 STB (20,248,500) (372,891) 

VJC 632,300 72,233 DXG (7,736,800) (130,423) 

VHM 976,500 54,396 NVL (1,602,000) (129,248) 

HDG 1,340,400 48,780 BSR (6,165,600) (121,772) 

VCI 1,836,100 47,446 GEX (7,112,300) (113,868) 

NLG 1,679,600 46,318 SSI (5,522,600) (102,086) 

E1VFVN30 2,172,000 40,153 HAH (2,020,200) (83,345) 

VRE 1,444,400 38,501 VND (4,993,000) (79,548) 

DPM 845,600 36,403 DGC (819,400) (68,400) 

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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