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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,034.81    2.84% HNX Index 223.43 2.13%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 532,825,500 -23.1% 9,755 -56.9% 47,100,688 -52.4% 440 -84.2%

Thỏa thuận 83,315,724 127.8% 1,717 76.5% 7,134,068 206.6% 442 445.7%

Tổng cộng 616,141,224 -15.6% 11,472 -51.4% 54,234,756 -46.5% 882 -69.2%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,963.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 735.8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 1,227.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.4  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 18,700 1,200 6.9

KBC 23,250 1,500 6.9

DGC 74,000 4,200 6.0

SSI 17,250 1,050 6.5

MSN 81,100 1,300 1.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

TPB 20,500 1,150 5.9

VND 13,950 300 2.2

VCG 15,400 -600 -3.8

KDC 61,500 -1,000 -1.6

NVL 76,000 1,000 1.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,700 6.9 534

VND 13,950 2.2 357

SSI 17,250 6.5 317

HAG 9,630 -7.0 312

DIG 24,700 0 302  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VGC 53,500 3,500 7.0

LPB 10,100 660 7.0

KDH 26,100 1,700 7.0

BAF 24,600 1,600 7.0

PDN 110,600 7,200 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 tiếp tục giảm điểm vào ngày thứ Ba (11/10). Chỉ số S&P 500 lùi 
0.65% xuống 3,588.84 điểm, sau khi phục hồi từ mức đáy nhiều năm vào đầu 
phiên. Chỉ số Nasdaq Composite mất 1.10% còn 10,426.19 điểm. Chỉ số Dow Jones 
tiến 36.31 điểm (tương đương 0.12%) lên 29,239.19 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hầu hết các thị trường tăng điểm vào ngày hôm nay. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4.42 điểm (-0.02%) xuống 26,396.83 điểm. Tại Trung 
Quốc, chỉ số Shanghai tăng 45.71 điểm (+1.53%) lên 3,025.51 điểm; chỉ số SZSE 
Component tăng 260.67 điểm (+2.46%) lên 10,838.48 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn 
Quốc tăng 10.4 điểm (+0.47%) lên 2,202.47 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Sau phiên giảm mạnh hôm qua, suýt mất mốc 1.000 điểm, VN-Index bất ngờ tăng 
trở lại trong phiên sáng nay với tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Các mã ngân hàng 
trong phiên hôm nay là động lực giúp thị trường khởi sắc. Nhóm này tăng vọt từ 
giữa phiên sáng, với nhiều mã lên mức giá trần. Các cổ phiếu ngành thép cũng 
được quan tâm khi những mã đứng đầu đều tăng vọt. Các nhóm khác như bán lẻ, 
chứng khoán, bất động sản cùng tăng mạnh. Kết phiên, VNINDEX tăng 28.61 điểm 
(+2.84%) lên 1,034.81 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh 
(KLKL) là 532.8 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 9.7 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 33.25 điểm (+3.32%) lên 1,034.93 điểm. 
KLKL đạt 150.9 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 27 mã tăng, 1 mã giảm, 2 mã tham 
chiếu. HPG, ACB, MBB là những cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm mạnh nhất với 10.5 
điểm; trong khi ở chiều ngược lại PDR là mã duy nhất làm giảm nhẹ điểm của chỉ 
số. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 353.9 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 8 mã tăng điểm và 2 mã giảm điểm. Đáng chú ý có 
SHB tăng 6.91% với KLKL tăng 269%, KBC tăng 6.9% với KLKL tăng 152%; ở chiều 
ngược lại HAG giảm 6.96% với KLKL tăng 155%, HDC giảm 6.91% với KLKL tăng 
125%. 

• HNX-Index tăng 4.65 điểm (+2.13%) lên 223.43 điểm. NVB, IDC, PVS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.6 điểm; trong khi KSF, DTK, VNT 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.99 điểm (+1.27%) lên 78.94 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 700 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 12.8 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://vnexpress.net/vn-index-xuong-sat-moc-1-000-diem-4521967.html
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Standard Chartered nâng dự báo 
tăng trưởng GDP Việt Nam năm 
2022 lên 7,5% 

 
Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,7% 
lên 7,5% cho năm 2022 và từ 7% lên 7,2% cho năm 2023 sau khi mức tăng trưởng trong 
Quý 3 đạt 13,7%. Tăng trưởng GDP của Quý 4 năm nay dự kiến sẽ đạt 4%. Ngân hàng dự 
báo lạm phát của Quý 4 sẽ tăng lên 5% và hạ dự báo lạm phát cả năm từ 4,2% xuống 3,3%. 
Lạm phát hiện vẫn trong tầm kiểm soát, áp lực giá cả dự kiến sẽ mạnh lên trong những 
tháng còn lại của năm 2022 và trong năm 2023. Bên cạnh các yếu tố từ phía nguồn cung, 
áp lực từ phía nguồn cầu cũng ngày càng gia tăng. “Chúng tôi dự báo lạm phát sẽ tăng dần 
trong năm sau và đạt 6% vào cuối năm, mức lạm phát trung bình của cả năm 2023 sẽ đạt 
5,5%. Lạm phát là một mối đe dọa đối với quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam.” ông 
Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard 
Chartered chia sẻ.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

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 
 

 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 
2023 
 

 
Theo IMF, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 sẽ giảm xuống 2,7% do lãi suất tăng làm 
chậm đà tăng trưởng nền kinh tế Mỹ trong khi châu Âu chật vật với giá khí đốt tăng. Ngày 
11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 
trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng 
và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. IMF đồng thời cảnh báo 
rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế 
giới mới nhất, IMF cho biết 1/3 nền kinh tế trên thế giới có thể sẽ suy giảm vào năm nay 
và năm tới. Theo IMF, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2023 sẽ 
giảm xuống 2,7% so với dự báo 2,9% IMF đưa ra hồi tháng 7. Nguyên nhân là lãi suất 
tăng làm chậm đà tăng trưởng nền kinh tế Mỹ trong khi châu Âu chật vật với giá khí 
đốt tăng, còn Trung Quốc tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch 
COVID-19 và ngành bất động sản của nước này suy yếu. 

 

 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

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 1,290.66 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 1,227.5 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 68.36 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -5.2 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
HPG (+131.5 tỷ), KBC (+128.3 tỷ), DGC (+110.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là TPB (-14.6 tỷ), VND (-
12.7 tỷ), VCG (-10 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 59 tỷ đồng, TNG là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -1.3 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (12/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 1,497 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 – 12/10/2022   

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

 38,828,697 63,449 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 9,420,633 2,213,642 HPG (144,831,632) (5,596,488) 

FUEVFVND 72,003,900 2,140,876 MSN (27,738,310) (4,390,283) 

STB 57,886,730 2,110,135 VIC (51,934,141) (4,380,318) 

DPM 27,199,500 1,741,811 NVL (45,055,694) (3,543,261) 

CTG 56,899,107 1,615,529 E1VFVN30 (55,425,200) (1,325,997) 

MWG 9,227,000 1,418,239 CII (25,530,080) (948,794) 

NLG 27,674,887 1,244,030 SSI (23,158,112) (824,651) 

GMD 21,223,200 1,036,314 VCI (11,790,900) (646,588) 

PVD 42,998,733 815,499 VND (34,451,080) (614,478) 

VRE 26,837,980 759,382 VHM (12,268,386) (489,012) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -258 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm SAB (+85.4 tỷ), E1VFVN30 (+32.3 tỷ), SAM (+7.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm 
FUEVFVND (-38.8 tỷ), FUEKIV30 (-33.6 tỷ), MSN (-32.1 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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