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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,063.66    1.15% HNX Index 229.12 1.17%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 466,433,900 -32.7% 9,068 -59.9% 48,739,871 -50.8% 320 -88.5%

Thỏa thuận 48,403,894 32.3% 1,098 12.8% 19,585,967 741.8% 911 1024.7%

Tổng cộng 514,837,794 -29.5% 10,166 -56.9% 68,325,838 -32.5% 1,231 -57.0%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,237.2

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,267.2

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -30.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 12.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 76,500 2,400 3.2

VND 14,600 100 0.7

MSN 82,000 3,000 3.8

CTG 23,000 450 2.0

FUEVFVND 22,800 170 0.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 18,850 -400 -2.1

VHM 50,500 1,000 2.0

DXG 16,800 1,000 6.3

STB 17,700 -450 -2.5

GEX 15,000 -150 -1.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,850 -2.1 466

DGC 81,500 -1.9 343

SSI 17,800 -1.1 342

VND 14,600 0.7 311

DIG 26,200 7 304  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

GIL 32,100 2,100 7.0

LDG 6,760 440 7.0

DIG 26,200 1,700 6.9

MIG 16,200 1,050 6.9

CII 18,250 1,150 6.7

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào ngày thứ Hai (17/10), khi các báo cáo kết quả 
kinh doanh quan trọng đã xoa dịu lo ngại của một số nhà đầu tư và các cổ phiếu 
công nghệ quá bán đã phục hồi trở lại. Chỉ số Dow Jones tăng 550 điểm (tương 
đương 1.86%) lên 30,185.82 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2.65% lên 3,677.95 điểm. 
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 3.43% lên 10,675.80 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay hầu hết cũng đều tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản tăng 380.35 điểm (+1.42%) lên 27,156.14 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai giảm 3.98 điểm (-0.13%) xuống 3,080.96 điểm; chỉ số SZSE Component 
tăng 25.44 điểm (+0.23%) lên 11,187.70 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 
30.24 điểm (+1.36%) lên 11,187.70 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên hôm nay hòa chung xu thế tăng của thế giới. Thị trường mở cửa 
bật tăng mạnh với sự đóng góp lớn của cổ phiếu VIC và nhóm ngân hàng. Đặc biệt 
điểm sáng của phiên sáng hôm nay là  nhóm cổ phiếu bất động sản với nhiều mã 
tăng trần như LDG, DIG, CII... Thực phẩm và nông lâm ngư là hai nhóm ngành dẫn 
đầu đà tăng vào phiên chiều. HAG đang tăng tới 3.71% trong khi HNG tăng 3.21% 
Tuy hạ nhiệt vào cuối phiên chiều nhưng chốt phiên VNINDEX vẫn tăng 12.08 điểm 
(+1.15%) lên 1,063.66 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh 
(KLKL) là 466.4 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 9 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 11.86 điểm (+1.13%) lên 1,059.06 điểm. 
KLKL đạt 120.8 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 23 mã tăng, 5 mã giảm, 2 mã tham 
chiếu. VIC, VNM, MSN là những cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm mạnh nhất với 6.8 
điểm; trong khi ở chiều ngược lại HPG, STB, SSI 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 314 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 6 mã tăng điểm, 4 mã giảm điểm. Đáng chú ý có DIG 
tăng 6.94% với KLKL tăng 122%, DXG tăng 6.33% với KLKL tăng 115%; ở chiều 
ngược lại DGC giảm 1.93% với KLKL tăng 60%, GEX giảm 0.99% với KLKL tăng 140%. 

• HNX-Index tăng 2.66 điểm (+1.17%) lên 229.12 điểm. HUT, CEO, IDC là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.2 điểm; trong khi DTK, VCS, PVS 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.5 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.31 điểm (+0.39%) lên 80.32 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 611.8 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 12 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp-hoang-anh-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/HNG-ctcp-nong-nghiep-quoc-te-hoang-anh-gia-lai.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Sản xuất và xuất khẩu da giày Việt 
Nam được dự báo tăng trưởng gấp 
đôi 

 
Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu da giày sau Trung Quốc, mỗi năm xuất khẩu 
1 tỷ đôi giày dép sang các nước trên thế giới. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 
khoảng 2.200 doanh nghiệp sản xuất giày dép tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu vực 
xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Và thu được khoảng 20,78 tỷ USD từ xuất khẩu da giày vào 
năm 2021. Trung Quốc - nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới - cũng là nơi có những 
người chi tiêu cho giày dép lớn nhất thế giới. Trong khi chi tiêu ở đại lục cho giày dép 
thấp hơn đáng kể, thì người dân Hồng Kông đã chi tiêu cho giày dép lớn nhất trên toàn 
cầu, ở mức 372 USD trên đầu người vào năm 2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường 
địa chính trị hiện tại, mức lương tăng ở Trung Quốc và sự gián đoạn do Covid gây ra, các 
nhà sản xuất giày dép đã ngày càng chuyển hoạt động của họ ra bên ngoài quốc gia đông 
dân nhất thế giới. Kết quả là, Việt Nam cũng được hưởng lợi. Các nhà đầu tư ngày càng 
trở nên lo ngại về chính sách zero-Covid của Trung Quốc và tác động của nó đối với hoạt 
động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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 
 

 

Trung Quốc ngừng bán LNG cho châu 
Âu và châu Á 
 
 
 
 

 
Trung Quốc đã chỉ đạo các nhà nhập khẩu khí gas quốc doanh ngừng bán lại LNG cho 
châu Âu và châu Á để đảm bảo đủ nguồn cung cho mùa đông sắp tới. Ủy ban Cải cách và 
Phát triển Quốc gia - cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của quốc gia - đã yêu cầu 
PetroChina, Sinopec và Cnooc dự trữ hàng để sử dụng trong nước, dựa trên nguồn tin 
thân cận từ Bloomberg. Mặc dù nguồn cung từ Trung Quốc đã giúp châu Âu xoa dịu phần 
nào cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng tình trạng chi phí vận chuyển cao kỷ lục đã làm 
giảm sức hấp dẫn từ việc mua lại nhiên liệu của Trung Quốc. Ủy ban Cải cách và Phát 
triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) và các tập đoàn năng lượng Trung Quốc hiện chưa 
bình luận về thông tin này. Những dự báo về khả năng thâm hụt nguồn cung khí đốt có 
thể đã thôi thúc Bắc Kinh giữ lại khí LNG. Việc bán lại LNG đã đánh dấu một bước chuyển 
mình rõ rệt đối với Trung Quốc - quốc gia năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành 
nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay, 
nhưng nhiều khả năng sẽ giảm mức tiêu thụ khí đốt vào năm 2022. 

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. 
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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 4.7 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -28.4 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 43.07 tỷ đồng trên sàn 
HNX, bán ròng -19.47 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VNM (+124.7 
tỷ), VND (+36.4 tỷ), MSN (+33.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-158.7 tỷ), VHM (-73 tỷ), DXG (-
49.3 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 46.3 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 
-5 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (18/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.5 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 – 18/10/2022   

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

 112,735,342 2,505,753 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 11,448,733 2,372,697 HPG (148,358,932) (5,662,582) 

FUEVFVND 74,365,500 2,194,929 VIC (52,264,841) (4,399,797) 

STB 58,580,930 2,122,141 MSN (26,860,510) (4,319,816) 

DPM 29,221,500 1,837,847 NVL (45,583,494) (3,582,707) 

CTG 62,316,007 1,737,133 E1VFVN30 (57,282,300) (1,358,502) 

MWG 9,274,400 1,421,196 CII (25,526,980) (948,761) 

NLG 30,472,187 1,318,286 SSI (17,890,012) (731,139) 

GMD 21,032,700 1,027,183 VCI (12,595,600) (669,048) 

VNM 12,703,808 944,245 VHM (15,026,986) (626,923) 

PVD 44,253,533 839,874 VND (33,274,680) (595,435) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -25 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên nay 
gồm NVL (+NVL (34.5 tỷ), VPB (+12 tỷ), FPT (+8.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm SAB (-94.8 tỷ), FUEVFVND 
(-35.6 tỷ), HDG (-14.8 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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