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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,048.69    -4.11% HNX Index 212.80 -3.26%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 1,356,936,200 95.7% 21,730 -3.9% 185,646,567 87.6% 2,581 -7.3%

Thỏa thuận 124,919,570 241.5% 1,803 85.3% 2,721,046 16.9% 160 97.5%

Tổng cộng 1,481,855,770 103.1% 23,533 -0.2% 188,367,613 86.0% 2,741 -4.4%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 2,213.5

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,429.0

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 784.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.1  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

SSI 19,550 -1,250 -6.0

VHM 55,000 -3,300 -5.7

FUEVFVND 22,800 -840 -3.6

NLG 29,250 -650 -2.2

VIC 66,600 -1,500 -2.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DCM 30,050 1,250 4.3

VRE 29,350 -2,200 -7.0

VSC 32,800 1,100 3.5

DPM 42,300 1,250 3.1

CII 14,200 -1,050 -6.9  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,600 -7.0 1,204

NVL 20,600 -7.0 1,082

STB 20,750 -7.0 1,056

VND 14,300 -3.7 942

DIG 17,950 -7 846  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

HAG 9,520 620 7.0

HAH 33,000 2,150 7.0

VHC 72,200 4,700 7.0

VCF 249,000 16,200 7.0

BFC 19,300 1,250 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 giảm điểm vào ngày thứ Hai (05/12), do lo ngại rằng Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách cho đến khi khiến nền kinh 
tế rơi vào suy thoái. Chỉ số Dow Jones rớt 482.78 điểm (-1.4%) xuống 33,947.10 
điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.79% còn 3,998.84 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 
1.93% xuống 11,239.94 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
tăng 65.47 điểm (+0.24%) lên 27,885.87 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
tăng 0.72 điểm (+0.02%) lên 3,212.53 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 75.48 
điểm (+0.67%) lên 11,398.82 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 26.16 điểm (-
1.08%) xuống 2,393.16 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng điểm. Chỉ số giảm điểm ngay 
từ đầu phiên với tất cả các ngành chủ đạo đều mang sắc đỏ. Bán lẻ, ngân hàng, 
bảo hiểm là những ngành giảm mạnh nhất. Ngược lại cổ phiếu nhóm thủy sản, 
nông-lâm-ngư lại tăng mạnh. VHC, ANV, IDI, FMC, CMX… đều tăng trần; HAG, HNG, 
BAF cũng có mức tăng hơn 6%. Tới phiên chiều đà giảm tiếp tục được nới rộng với 
ngân hàng và bất động sản chìm sâu. Đặc biệt nhóm thép với HPG, NKG HSG, 
SMC… đều nằm sàn sau chuỗi ngày hứng khởi. Chốt phiên, VN-Index giảm 44.98 
điểm (-4.11%) xuống 1,048.69 điểm . Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng 
giao dịch (KLKL) 1.4 tỷ cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 21.7 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 56.88 điểm (-5.12%) xu điểm. KLKL đạt 
405.6 triệu đơn vị. 30 mã cổ phiếu đều giảm điểm. Những cổ phiếu giảm mạnh có 
HPG, NVL, VRE, STB...   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 908.6 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 2 mã tăng điểm, 8 mã giảm điểm. Đáng chú ý có LPB 
tăng 0.38% với KLKL tăng 942%, HAG tăng 6.97% với KLKL tăng 211%; ở chiều 
ngược lại nhiều mã giảm sàn như DIG, SHB, DXG, VCI, VCG… 

• HNX-Index giảm 7.16 điểm (-3.26%) xuống 212.8 điểm. KSF, SEB, HTP là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.3 điểm; trong khi IDC, NVB, SHS 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -2 điểm. UPCOM-Index 
giảm 2.22 điểm (-3.03%) xuống 71.02 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.7 tỷ 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 27 nghìn tỷ đồng. 
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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 817.17 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 784.54 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 41.55 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -8.92 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là SSI 
(+151.7 tỷ), VHM (+134 tỷ), FUEVFVND (+98 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là DCM (-39.5 tỷ), VRE (-
19.7 tỷ), VSC (-13.5 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 31.7 tỷ đồng, PLC là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -2.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (6/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 13.9 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) 

 878,724,300 13,913,805 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 154,042,830 3,875,636 HPG (114,752,232) (5,123,972) 

FUEVFVND 139,006,100 3,576,141 NVL (53,098,894) (3,813,968) 

DGC 13,814,133 2,623,400 VIC (37,135,841) (3,356,842) 

CTG 94,707,907 2,588,457 EIB (72,612,530) (3,287,918) 

VNM 28,728,208 2,232,881 MSN (7,587,984) (2,574,811) 

DPM 37,749,700 2,169,324 E1VFVN30 (58,569,700) (1,379,637) 

NLG 48,038,987 1,720,112 CII (23,975,680) (934,383) 

VHM 29,274,814 1,626,383 VCI (7,014,100) (541,183) 

MWG 9,273,900 1,421,167 HPX (41,575,600) (487,465) 

VRE 47,328,880 1,313,149 HCM (12,083,600) (420,512) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -408.9 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm ACB (+36.1 tỷ), FPT (+31.2 tỷ), VNM (+24.4 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm NVL (-578.8 
tỷ), FUEVFVND (-129.2 tỷ), E1VFVN30 (-70 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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