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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2022 

   VN Index 1,213.93    -1.33% HNX Index 283.25 -2.35%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 626,914,600 20.8% 14,783,723 12.5% 69,346,800 9.8% 1,351,003 -63.7%

Thỏa thuận 61,205,059 46.7% 1,682,798 22.4% 14,875,332 1088.4% 30,290 -90.9%

Tổng cộng 688,119,659 -20.1% 16,466,521 -41.3% 84,222,132 -36.6% 1,381,293 -66.9%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 972.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,122.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -149.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 12.72%
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHC 100,000 2,000 2.0

VGC 52,700 2,750 5.5

HPG 29,400 -900 -3.0

NLG 38,550 -1,550 -3.9

DGW 123,800 2,900 2.4  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DGC 126,000 200 0.2

VNM 64,500 -1,600 -2.4

VND 19,450 -1,450 -6.9

VIC 76,700 100 0.1

MSN 106,000 -300 -0.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 29,400 -3.0 850

VND 19,500 -7.0 596

DIG 42,000 -7.0 495

SSI 22,700 -7.0 450

MBB 24,900 -2.4 385  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

ANV 58.4 3,800 6.96

DAT 15.0 950 6.79

SKG 14.4 900 6.67

MIG 31.8 1,800 6.00

VGC 52.7 2,750 5.51

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ biến động quanh ngưỡng tham chiếu vào phiên thứ tư (14/06). 
Hai chỉ số giảm điểm nhẹ. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 151.9 điểm (-0.50%) đạt 
30,364.83 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0.38% đạt 3,735.48 điểm và chỉ số Nasdaq 
Composite tăng 0.18% đạt 10,828.35 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á xuất hiện sự phân hóa giữa các thị trường. Các chỉ số chứng 
khoán Trung Quốc tăng điểm, trong khi các chỉ số khác giảm điểm. Chỉ số Nikkei 
225 của Nhật Bản giảm 1.14%, đạt 26,326.16 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 16.50 điểm (+0.50%) đạt 3,305.41 điểm; chỉ số Hangseng tăng 
219.46 điểm (+1.04%), đóng cửa ở mốc 21,287.45 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc 
giảm 45.59 điểm (-1.83%), kết phiên tại mốc 2,447.38 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-INDEX diễn biến thất thường trong phiên, biến động với biên độ lớn. Phiên 
sáng giao dịch khá ảm đạm khi VNINDEX đã có lúc chạm mốc 1,207 (-23 điểm). Đến 
phiên chiều, các cổ phiếu tiếp tục thủng mốc 1,200 và rơi về chạm ngưỡng 1,195 
điểm và phục hồi 20 điểm trong 10 phút sau đó. Tuy vậy, 90 cổ phiếu đã đóng ở ở 
mức giá sàn, tiêu biểu là các cổ phiếu nhóm BĐS và nhóm chứng khoán. Kết phiên, 
chỉ số đóng cửa ở mốc 1,213 điểm (-16 điểm). Chỉ số ghi nhận 93 mã tăng (19%), 
373 mã giảm (74%) và 34 mã không đổi (7%). Thanh khoản đạt 16,466 tỷ đồng. 

• Nhóm cổ phiếu VN30 biến động tương tự VN-INDEX. Chỉ số giảm 8 điểm và đóng 
cửa ở mốc 1,253 điểm (-0.64%). VN30 xuất hiện một cây nến rút chân khi chỉ số đã 
có lúc chạm ngưỡng 1,231 điểm (-30 điểm). Nhóm bank đồng loạt giảm điểm trong 
phiên (ngoại trừ TPB), 2 cổ phiếu giảm sàn là SSI và GVR. Ở chiều ngược lại, các cổ 
phiếu đang có kỳ vọng vào triển vọng kinh doanh trong năm 2022 tiếp tục giữ được 
sắc xanh, bao gồm: MWG (+2.9%), PNJ (+1.7%), FPT (+1.6%) là 3 cổ phiếu tăng 
mạnh nhất trong phiên.  

• HNX-Index giảm 16 điểm tương ứng 3.14%, đóng cửa tại mốc 503.28 điểm. Các cổ 
phiếu penny, đầu cơ tiếp tục bị bán trong bối cảnh thị trường diễn biến tiêu cực và 
dòng tiền nóng rút khỏi thị trường. Chỉ số ghi nhận thanh khoản ở mức thấp với 
173 mã giảm (bao gồm 32 mã giảm sàn), 37 mã không đổi và 37 mã tăng.  
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ 
thống đã đạt 8,15%, tập trung vào 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

 Sáng nay (15/6/2022), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp báo 
thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022.  

NHNN cho biết, ngay đầu năm 2022, NHNN đã có chỉ đạo, định hướng tín dụng tập 
trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín 
dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kết quả, đến ngày 9/6/2022, tín dụng tăng 
8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2022, phù hợp với diễn 
biến tích cực hơn của nền kinh tế.  

Trước đó, tính đến ngày 27/5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 7,75% so với 
cuối năm 2021. 

Về dư nợ cơ cấu, đến cuối tháng 4/2022, luỹ kế giá trị nợ đã cơ cấu từ khi ban hành 
Thông tư 01/2020/TT-NHNN là hơn 695 nghìn tỷ đồng cho trên 1,1 triệu khách hàng/ 
Dư nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ hiện còn hơn 198 nghìn tỷ đồng của gần 680 nghìn 
khách hàng; luỹ kế giá trị nợ đã được miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ là gần 
91 nghìn tỷ đồng cho gần 490 nghìn khách hàng. Dư nợ miễn giảm lãi giữa nguyên 
nhóm nợ còn gần 18 nghìn tỷ đồng của hơn 166 nghìn khách hàng. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Nghị định mới giảm thủ tục pháp 
lý thành lập khu công nghiệp, 
nhóm doanh nghiệp nào đang có 
lợi thế? 

 
 

Nghị định mới ban hành gỡ bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp nhằm giảm bớt thủ 
tục hành chính cho nhà phát triển khu công nghiệp. 

Việc đơn giản hóa các thủ tục pháp lý, phân quyền nhiều hơn cho các địa phương, có 
thể giúp giảm thủ tục cấp phép đầu tư tại các khu công nghiệp, đặc biệt khi mà các 
khu công nghiệp sẽ có thể có giấy phép đầu tư ngay khi được chấp thuận đầu tư. 

Tuy vậy, mặc dù việc cấp phép đầu tư khu công nghiệp đã được tháo gỡ các thủ tục 
pháp lý nhưng tiến độ đền bù giải tỏa vẫn còn khá chậm do chi phí đền bù tăng mạnh 
và đền bù giải tỏa đặc biệt với các hộ dân cư hiện hữu khó khăn, có thể dẫn đến làm 
chậm tiến độ đi vào hoạt động của dự án. 

Các doanh nghiệp có sẵn quỹ đất sẵn sàng cho thuê sẽ có lợi thế do nguồn cung mới 
vẫn còn hạn chế khi các khu công nghiệp mới duyệt quy hoạch đến 2-3 năm sau mới 
đi vào hoạt động và giá thuê tại các khu công nghiệp hiện hữu vẫn tăng với mức trung 
bình đạt 8-20% cùng kỳ tại các KCN như Châu Đức, Phú Mỹ, Bàu Bàng, Yên Phong… 

 
CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

 
 

Trung Quốc và Ấn Độ tăng nhập 
khẩu dầu thô từ Nga 

 
Do bị thu hút bởi giá dầu thô giá rẻ, Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng số lượng 
dầu thô nhập khẩu từ Nga, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch 
có trụ sở tại Phần Lan (CREA). Trung Quốc giành lấy thị phần nhập khẩu từ Đức, trở 
thành quốc gia nhập dầu thô lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đã nhập 
khẩu 18% thị phần dầu thô xuất khẩu của Nga. Ấn Độ thậm chí còn được cho là đang 
tìm cách đàm phán các hợp đồng cung cấp dầu thô kéo dài 6 tháng, với tập đoàn dầu 
khí Rosneft của Nga vào thời điểm mà người mua phương Tây bị hạn chế giao dịch 
dầu thô với Moscow. 

FED có khả năng tăng lãi suất thêm 
75bp trong cuộc họp tuần này. 

 Thị trường đang bắt đầu dự đoán tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn, và các quan chức 
Cục Dự trữ Liên bang dường như cũng đang tính đến khả năng này. 

Theo Steve Liesman, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương đang 
suy nghĩ về ý tưởng về việc tăng thêm 75 điểm cơ bản. 

Những thay đổi trong triển vọng kinh tế, bao gồm khả năng lạm phát chưa đạt đỉnh và 
tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed, có thể khiến lãi suất tăng mạnh hơn trong cuộc 
họp thứ Tư. 

Liesman nói rằng thực sự có khả năng Fed 75bp. I 

Goldman Sachs cũng điều chỉnh kỳ vọng tăng lãi suất lên 75bp, đồng thời tiếp tục tăng 
như vậy trong tháng 7, sau đó mới giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và 25 
điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12, đưa lãi suất cho vay lên 3.25-3.5% vào cuối 
năm. 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Từ đầu năm 2022 đến nay, khối ngoại tập trung mua ròng các mã FUEVFVND (3,659 tỷ), DGC (2,691 tỷ), STB (2,054 tỷ) 
trong khi bán ròng các mã HPG (-5,401 tỷ), MSN (-4,872 tỷ), VIC (-4,206 tỷ) 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2022 – 15/06/2022

Mã CK Giá % GT Mua ròng (Tr. VND) Mã CK Giá % GT Bán ròng (Tr. VND)

FUEVFVND 27,590 0.33% 3,659,550.77 HPG 29,400 -2.97% -5,401,031.07

DGC 126,000 0.16% 2,690,914.53 MSN 106,000 -0.28% -4,872,309.62

STB 20,700 -0.96% 2,054,660.70 VIC 76,700 0.13% -4,206,191.35

DPM 61,500 1.82% 1,742,033.75 NVL 76,400 -0.26% -2,271,097.18

MWG 147,700 2.93% 1,444,391.59 SSI 22,650 -6.98% -1,225,167.16

DCM 40,700 4.90% 953,277.97 E1VFVN30 21,010 -4.06% -1,101,468.17

NLG 38,550 -3.87% 948,334.53 CII 17,500 -4.89% -746,857.33

DXG 20,950 -6.89% 891,886.69 VNM 64,500 -2.42% -463,831.73

KBC 42,900 -0.23% 891,137.61 VCI 32,200 -5.85% -461,455.41

CTG 24,500 -2.97% 822,556.53 DHC 63,000 1.45% -343,493.67

Mua ròng Bán ròng

 

Nguồn:  Fiin Pro 

 

GIAO DỊCH THÁNG 03/2022 (01/03/2022- 23/03/2022) 

Từ đầu tháng 06 đến hết phiên ngày 15/06, khối ngoại mua ròng 769.1 tỷ và tập trung mua ròng các mã DPM (467 tỷ), MSN 
(339 tỷ) và bán ròng các mã HPG (-343 tỷ), VIC (-265 tỷ). 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/06/2022 – 15/06/2022

Mã CK Giá % GT Mua ròng (Tr. VND) Mã CK Giá % GT Bán ròng (Tr. VND)

DPM 61,500 1.82% 466,937 HPG 29,400 -2.97% -343,001

MSN 106,000 -0.28% 338,634 VIC 76,700 0.13% -265,257

FUEVFVND 27,590 0.33% 225,318 VNM 64,500 -2.42% -209,285

DGC 126,000 0.16% 217,402 NVL 76,400 -0.26% -150,041

DCM 40,700 4.90% 196,155 E1VFVN30 21,010 -4.06% -147,224

HDB 24,500 -1.61% 178,599 SSI 22,650 -6.98% -99,344

CTG 24,500 -2.97% 134,663 NKG 19,300 -6.76% -89,119

VND 19,450 -6.94% 128,896 GEX 21,500 -6.93% -79,279

CTD 55,000 -1.61% 122,736 REE 90,800 0.33% -74,846

PNJ 118,000 1.72% 110,320 GMD 52,500 -1.13% -62,441

Mua ròng Bán ròng

 

Nguồn:  Fiin Pro 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CK Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Target 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Tình trạng

VIB 11/4/2021 6 tháng 43,500         49,000   54,000   40,800       22,000   Nắm giữ

PNJ 17/04/2022 3-6 tháng 115,500       129,000 145,000 105,000     118,000 Nắm giữ

HAH 24/04/2022 6 tháng 93,500         110,000 130,000 86,500       76,300   Nắm giữ

BWE 16/05/2022 6 tháng 44,000         52,000   58,000   40,500       50,100   Nắm giữ

VHC 22/05/2022 3-6 tháng 84,000         97,000   110,000 75,000       100,000 Nắm giữ

MBB 29/05/2022 3-6 tháng 26,000         30,000   36,000   24,000       24,900   Canh mua

VSH 5/6/2022 3-6 tháng 34,000         39,000   45,000   31,000       41,400   Canh mua

NT2 12/6/2022 3-6 tháng 25,000         28,000   31,000   23,000       27,800   Canh mua  

Nguồn: EVS 

Báo cáo chi tiết xin xem tại: https://www.eves.com.vn/ 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +10%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–10%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –10%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 
 

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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