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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 993.36       -0.44% HNX Index 205.95 -1.00%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 352,376,800 -49.2% 5,854 -74.1% 33,797,293 -65.9% 9 -99.7%

Thỏa thuận 95,898,248 162.2% 2,194 125.5% 11,189,091 380.9% 615 659.3%

Tổng cộng 448,275,048 -38.6% 8,048 -65.9% 44,986,384 -55.6% 624 -78.2%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 626.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 683.7

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -57.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 8.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 78,000 3,000 4.0

GMD 43,000 400 0.9

HDG 25,450 -1,900 -7.0

FUEVFVND 21,500 60 0.3

PVD 17,650 -1,300 -6.9  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 43,500 -1,100 -2.5

CTG 22,400 -50 -0.2

KDH 21,700 700 3.3

VND 10,650 -800 -7.0

VIC 54,800 -1,300 -2.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 10,650 -7.0 310

DGC 76,300 1.7 204

HDC 26,100 -6.3 192

HPG 16,900 -1.2 192

VHM 43,500 -2 158  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PAC 33,700 2,200 7.0

SGR 16,150 1,050 7.0

SII 14,050 850 6.4

TRC 31,300 1,750 5.9

NBB 16,000 800 5.3

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 tăng điểm vào ngày thứ Ba (25/10), khi nhà đầu tư đánh 
giá đà suy yếu của lợi suất và dữ liệu mới để có thêm gợi ý về sức khoẻ nền kinh tế 
Mỹ. Chỉ số Dow Jones tăng 337.12 điểm (+1.1%) lên 31,836.74 điểm. Chỉ số S&P 
500 tiến 1.6% lên 3,859.11 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 2.2% lên 
11,199.12 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hầu hết tăng điểm ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản tăng 181.56 điểm (+0.67%) lên 27,431.84 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 23.22 điểm (+0.78%) lên 2,999.50 điểm; chỉ số SZSE Component 
tăng 178.51 điểm (+1.68%) lên 10,818.33 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 
14.49 điểm (+0.65%) lên 2,249.56 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên hôm nay đi ngược xu hướng thế giới khi giảm điểm. VN-Index dập 
dình quanh tham chiếu vào đầu phiên sáng 26/10. Sức ép lớn tiếp tục đến từ cổ 
phiếu bất động sản. VIC, VHM, NVL đều giảm khá mạnh. Bên cạnh đó, một số mã 
vốn hóa lớn khác như MSN, GAS cũng tạo áp lực giảm lên chỉ số chính của HOSE. 
Bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất phiên sáng nay với 2 cổ phiếu VIC và VHM 
giảm mạnh nhất. Tới phiên chiều tình hình cũng không khá hơn khi thanh khoản 
vẫn ở mức rất thấp và chốt phiên VN-Index giảm 4.34 điểm (-0.44%) xuống 993.36 
điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 352.3 triệu cổ 
phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 5.8 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 1.11 điểm (-0.11%) xuống 990.41 điểm. 
KLKL đạt 77.2 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 13 mã tăng, 2 mã giảm và 2 mã tham 
chiếu. Những cổ phiếu giúp kéo chỉ số tăng mạnh nhất là MSN, ACB, FPT với 3.6 
điểm; trong khi ở chiều ngược lại VHM, VIC, VRE là những mã làm giảm nhiều nhất 
mức tăng của chỉ số với -3.5 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 250.3 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 3 mã tăng điểm, 7 mã giảm điểm. Đáng chú ý có LPB 
tăng 3.5% với KLKL tăng 165%, EIB tăng 2.31% với KLKL tăng 473%; ở chiều ngược 
lại VND tiếp tục giảm sàn 6.99% với KLKL tăng 118%, PVD giảm 6.86% với KLKL giảm 
55%. 

• HNX-Index giảm 2.07 điểm (-1%) xuống 205.95 điểm. VCS, DTK, IPA là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.5 điểm; trong khi VIF, NVB, PVI 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-Index 
giảm 0.4 điểm (-0.52%) xuống 75.85 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 510.5 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 9 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Xuất khẩu 122 triệu khẩu trang y tế 
 

Lượng khẩu trang y tế xuất khẩu trong tháng 9/2022 tiếp tục tăng so với tháng 
8 trước đó, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ngày 25/10. Cụ thể, 
trong tháng 9, cả nước có 6 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế các loại 
với số lượng là 17,02 triệu chiếc, tăng 5,1% so với số lượng xuất khẩu ghi 
nhận trong tháng 8 năm 2022. Như vậy, sau nhiều tháng có lượng xuất khẩu 
sụt giảm, 2 tháng gần đây hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế tăng trưởng trở 
lại. Trước đó, tháng 8, cả nước có 6 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế 
các loại với số lượng là 16,2 triệu chiếc, cao gấp 2,9 lần so với số lượng xuất 
khẩu ghi nhận trong tháng 7 năm 2022. Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước 
đã xuất khẩu 122,12 triệu chiếc khẩu trang y tế. Năm 2021, các doanh nghiệp 
Việt Nam xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Cả năm ngoái 
không có tháng nào lượng khẩu trang y tế xuất khẩu đạt con số 65 triệu chiếc 
trở lên, thấp hơn nhiều so với bình quân của năm 2020. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

Nhóm hàng xuất nhập khẩu đầu tiên 
đạt quy mô 100 tỷ USD 

 
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 9 vừa qua đạt 5,15 tỷ USD, tăng 4,2% so 
với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch trong 9 tháng đầu năm đạt 41,85 tỷ 
USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 11,62 tỷ USD, tăng 
24,7% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường tiếp theo như: Trung Quốc 
đạt 8,88 tỷ USD, tăng 12,8%; EU đạt 5,45 tỷ USD, tăng 17,4%; thị trường 
Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 4,54 tỷ USD, tăng 2,5%; Hàn Quốc đạt 2,52 tỷ 
USD, giảm 1,4%... Chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 9 
là 6,71 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Tính chung, 9 tháng đầu năm đạt 
63,97 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng đầu năm, Việt 
Nam nhập khẩu nhóm hàng này nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc với 18,74 
tỷ USD, tăng 20,4%. 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Singapore: Lạm phát cơ bản gần đạt 
mức đỉnh cách đây 14 năm 
 

 
Lạm phát tại Singapore tiếp tục xu hướng gia tăng trong bối cảnh những bất ổn 
từ căng thẳng địa chính trị, giá hàng hóa toàn cầu cao hơn và sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng. Phóng viên thường trú tại Singapore dẫn số liệu của Bộ Công 
thương (MTI) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) công bố ngày 25/10 cho 
biết, giá tiêu dùng tại đảo quốc sư tử trong tháng 9/2022 tiếp tục tăng và gần 
đạt mức cao nhất trong 14 năm qua do chi phí thực phẩm, dịch vụ và các hàng 
hóa khác tăng cao. Lạm phát cơ bản (core inflation), không bao gồm chi phí đi 
lại cá nhân, ăn ở và phản ánh một cách chính xác chi phí của các hộ gia đình 
Singapore, tăng lên mức 5,3% trong tháng 9/2022 so với 5,1% vào tháng 
8/2022, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi chạm mức đỉnh 5,5% vào tháng 
11/2008. Tuy nhiên, lạm phát tổng thể vẫn duy trì ở mức 7,5% của tháng 
8/2022. 

 
 

Vàng thế giới đảo chiều tăng nhờ kỳ 
vọng Fed chậm nâng lãi suất 

 

 
Giá vàng đảo chiều tăng vào ngày thứ Ba (25/10), sau khi đồng USD giảm do 
sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (Fed) có thể sẽ làm chậm tốc độ nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch 
ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay tiến 0.4% lên 1,654.58 USD/oz. Hợp 
đồng vàng tương lai cộng 0.2% lên 1,658 USD/oz. Bob Haberkorn, Chiến lược 
gia thị trường cấp cao tại Bob Haberkorn, nhận định: “Chúng tôi đang thấy 
đồng USD suy yếu và một số loại tiền tệ khác tăng so với đồng USD, và điều 
này đang giúp vàng tăng trở lại”. Chỉ số đồng USD (ICE U.S Dollar Index) - 
thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – lùi 0.9%, 
làm vàng trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài. Một cuộc 
khảo sát vào ngày thứ Hai (24/10) cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã 
giảm tháng thứ 4 liên tiếp, làm dấy lên kỳ vọng Fed có thể kiềm chế lập trưởng 
chính sách quyết liệt của mình. 
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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       6.8% Nắm giữ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       -5% Có thể gia tăng khi về giá 42

HPG 9/10/2022 3 tháng 16,900          19,100       20,400       15,700        17,100       0% Gia tăng

VGC 16/10/2022 3 tháng 51,000          58,500       70,700       49,500        52,400       N/A Hạ tỷ trọng

BSR 23/10/2022 3 tháng 18,500          20,000       21,500       17,400        19,000       N/A Canh mua  

Nguồn: EVS ước tính 

 

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -37.16 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -57.03 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 17.52 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 2.35 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là MSN 
(+47.8 tỷ), GMD (+22.4 tỷ), HDG (+14.6 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VHM (-58 tỷ), CTG (-35.6 tỷ), 
KDH (-22.2 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 15.5 tỷ đồng, HLD là mã bị bán ròng mạnh nhất 
với giá trị 1.9 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (26/10/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.4 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 – 24/10/2022   

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

 72,264,390 2,243,686 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 11,491,133 2,381,892 HPG (181,417,432) (6,245,959) 

FUEVFVND 74,874,100 2,209,221 VIC (54,216,041) (4,507,138) 

STB 54,963,230 2,075,170 MSN (23,651,822) (4,075,358) 

DPM 29,914,100 1,869,904 NVL (46,941,694) (3,683,882) 

CTG 60,489,007 1,697,610 E1VFVN30 (57,213,500) (1,357,407) 

MWG 9,266,200 1,420,781 CII (25,861,280) (954,343) 

NLG 29,661,087 1,303,075 VHM (21,419,486) (919,483) 

VNM 16,009,708 1,198,619 VND (54,909,780) (859,297) 

GMD 21,234,800 1,034,262 SSI (24,717,912) (839,039) 

DCM 24,294,400 895,610 VCI (13,207,600) (684,287) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 43.3 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VPB (+55.3 tỷ), DGC (+16.5 tỷ), GMD (+6.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm E1VFVN30 (-
29 tỷ), FUEVFVND (-28.2 tỷ), NVL (-7 tỷ). 

 

GIAO DỊCH TUẦN 17/10 – 21/10/2022: 

• Trong tuần từ 17/10 – 21/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -429.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm NVL (+95.2 tỷ), FUESSVFL (+29.8 tỷ), FUEKIV30 (+11.7 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (-187.8 tỷ), TCB (-122.4 tỷ), SAB (-95 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 27.2 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 17/10/2022 – 21/10/2022   

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

 -35,486,391 27,225 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

VNM 5,314,800 406,011 HPG (34,801,000) (629,762) 

MSN 2,061,500 163,388 VHM (6,036,500) (290,983) 

VCB 1,805,000 123,385 VND (7,195,300) (95,031) 

IDC 2,270,400 110,902 NVL (1,225,400) (91,568) 

DGC 1,314,300 109,224 DXG (4,376,100) (70,996) 

FRT 1,208,600 93,839 KDH (1,849,500) (45,773) 

DCM 2,701,000 85,653 VIC (798,400) (44,551) 

DPM 1,209,000 57,794 GEX (2,679,500) (39,683) 

CTG 2,401,600 56,432 SSI (2,149,700) (33,533) 

NKG 2,904,800 50,231 GMD (578,900) (27,238) 

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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