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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2022 

   VN Index 1,126.07    -1.53% HNX Index 249.41 -1.17%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 415,993,300 -40.0% 9,160 -59.5% 49,704,238 -49.8% 873 -68.7%

Thỏa thuận 75,477,416 106.3% 2,073 113.1% 8,132,442 249.5% 209 158.0%

Tổng cộng 491,470,716 -32.7% 11,233 -52.4% 57,836,680 -42.9% 1,082 -62.2%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 719.6

Giá trị bán (tỷ đồng) 873.3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -153.7

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 7.8  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

E1VFVN30 19,900 -270 -1.3

GMD 47,350 850 1.8

BSI 29,600 500 1.7

VRE 27,200 350 1.3

VNM 72,700 900 1.3  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

STB 19,700 -600 -3.0

KDH 28,950 -450 -1.5

HPG 21,650 -150 -0.7

NLG 31,200 -250 -0.8

VNL 23,000 0 0.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

DGC 72,600 -6.9 296

VCG 22,350 -6.9 287

HAG 12,400 -1.2 272

NVL 84,800 0.7 271

HPG 21,650 -1 227  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

NBB 19,450 1,250 6.9

S4A 36,900 1,900 5.4

EIB 36,750 1,750 5.0

DAT 14,100 600 4.4

BBC 60,500 2,100 3.6

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh vào ngày thứ Tư (28/9) chấm dứt chuỗi phiên 
giảm điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 548.75 điểm (+1.88%) lên 29,683.74 điểm. Chỉ 
số S&P 500 tiến 1.97% lên 3,719.04 điểm, một ngày sau khi ghi nhận mức đáy mới 
của thị trường giá xuống. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 2.05% lên 11,051.64 
điểm. 

• Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều vào ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản tăng 248.07 điểm (+0.95%) lên 26,422.05 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai giảm 3.86 điểm (-0.13%) xuống 3,041.20 điểm; chỉ số SZSE Component 
tăng 19.74 điểm (+0.18%) lên 10,919.44 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.64 
điểm (+0.08%) lên 2,170.93 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay đi ngược lại thị trường thế giới tiếp tục có phiên giao dịch giảm 
điểm mạnh. Dù thị trường mở cửa tăng điểm đồng loạt nhưng điểm bi quan hôm 
nay là mức thanh khoản cạn kiệt cộng thêm sự giảm điểm của cổ phiếu VIC (-
5.04%) khiến thị trường không có nhiều động lực. Cuối phiên chiều chỉ số bất ngờ 
lao dốc vào cuối phiên bất chấp thông tin tốt về GDP Qúy III được công bố. Tổng 
thể 3 sàn, có gần 55% số cổ phiếu giảm giá, so với 30% tăng giá. Các nhóm ngành 
lớn hầu hết đều mất màu xanh, kể cả ngân hàng, dầu khí hay BĐS. Chốt phiên, VN-
Index giảm 17.55 điểm (-1.53%) xuống 1,126.07 điểm. Thanh khoản thị trường ở 
mức thấp với khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 416 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch 
(GTGD) đạt 9.2 nghìn tỷ. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 13.22 điển (-1.14%) xuống 1,147.44 điểm. 
KLKL đạt 88 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 6 mã tăng, 20 mã giảm và 4 mã tham 
chiếu. VNM, NVL, VRE là những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của 
chỉ số với 1.7 điểm; ở chiều ngược lại VIC, VPB, MSN là những cổ phiếu làm giảm 
điểm nhiều nhất với -6 điểm. Những cổ phiểu tăng điểm mạnh nhất là VRE (+1.3%), 
VNM (+1.25%), PDR (+0.99%); những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất là GVR (-
5.86%), VIC (-5.04%), BVH (-4.46%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 307.7 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều giảm điểm, nhiều mã giảm sàn. Đáng chú ý là VCG giảm 
6.88% với KLKL tăng 271%, DXG giảm 6.98% với KLKL tăng 87%, NLG giảm 0.79% 
với KLKL tăng 345%. 

• HNX-Index giảm 2.94 điểm (-1.17%) xuống 249.41 điểm. VNT, VIT, PMC là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.2 điểm; trong khi HUT, KSF, 
PTI là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1.2 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.62 điểm (-0.72%) xuống 85.22 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 582.3 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 13 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

CPI quý 3/2022 tăng 3.32% so với 
cùng kỳ năm trước 
 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 tăng 0.4% so với tháng trước chủ yếu do giá 
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và 
một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023. CPI bình quân quý 3/2022 
tăng 3.32% so với quý 3/2021. Trong mức tăng 0.4% của CPI tháng 9/2022 so với tháng 
trước, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. 
CPI bình quân quý 3/2022 tăng 3.32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giao thông 
tăng 10.22%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4.65%; đồ uống và thuốc lá tăng 3.45%; 
hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3.31%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2.83%; thiết bị và 
đồ dùng gia đình tăng 2.42%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2.31%; may mặc, mũ nón, 
giày dép tăng 2.03%; giáo dục tăng 1.84%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0.44%. Riêng nhóm 
bưu chính viễn thông giảm 0.17%. CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2.73% so với 
bình quân cùng kỳ năm 2021. 

 
 
 
  
  

 
 

 

 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  

Cán cân thương mại hàng hóa 9 
tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 
6.52 tỷ USD 
 

 
Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58.74 tỷ USD, giảm 
11% so với tháng trước và tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 
2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558.52 tỷ USD, tăng 15.1% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17.3%; nhập khẩu tăng 13%. Cán cân 
thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 6.52 tỷ USD. Kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 29.94 tỷ USD, giảm 14.3% so với tháng trước. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7.57 tỷ USD, giảm 11.9%; khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22.37 tỷ USD, giảm 15%. So với cùng kỳ năm trước, 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 10.3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước 
tăng 7.4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11.4%. Trong quý 
3/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96.5 tỷ USD, tăng 17.2% so với cùng kỳ năm trước 
và giảm 0.5% so với quý 2/2022. Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa ước đạt 282.52 tỷ USD, tăng 17.3% so với cùng kỳ năm trước 

 
  
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ tăng 
lên mức cao nhất kể từ năm 2008 
 
 
 
 
 
 

 
Lãi suất thế chấp tăng đang ngày càng đè nặng lên thị trường nhà ở, vốn nhạy cảm với 
lãi suất, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay nâng lãi suất để kiềm 
chế lạm phát cao. Dữ liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) ngày 28/9 cho hay lãi 
suất trung bình của các khoản vay thế chấp mua nhà tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể 
từ tháng 8/2008. Lãi suất thế chấp tăng đang ngày càng đè nặng lên thị trường nhà ở, 
vốn nhạy cảm với lãi suất, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay nâng 
lãi suất để kiềm chế lạm phát cao. Lãi suất hợp đồng trung bình cho một khoản thế chấp 
có lãi suất cố định 30 năm đã tăng 27 điểm cơ bản lên 6,52% trong tuần kết thúc vào 
ngày 23/9, một mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và Đại suy thoái. 
Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm hồi 
tuần trước, và là lần tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng tương tự. 

 

 

 

 

ECB cân nhắc tiếp tục tăng thêm lãi 
suất vào tháng 10 và tháng 12 

 

 
Các thị trường dự báo ECB sẽ tăng 0,75 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi, lên tới 2% vào 
cuối năm nay và lên tới khoảng 3% vào mùa Xuân năm 2023. Ngày 28/9, các nhà hoạch 
định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết thể chế tài chính này 
trong hai cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12 tới, cần tăng lãi suất mỗi lần thêm 75 điểm 
cơ bản để kiềm chế lạm phát. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc Ngân hàng trung 
ương Slovakia Peter Kazimir nêu rõ: "Tôi phải nói rằng 75 điểm cơ bản là 'ứng cử viên 
tốt' cho (việc tăng lãi suất lần tới) nhằm duy trì tốc độ siết chặt chính sách, song cũng 
cần phải chờ các số liệu mới." Ông nhấn mạnh, ECB cần phải mạnh mẽ (trong việc tăng 
lãi suất) bất kể nguy cơ suy thoái. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Phần 
Lan, Olli Rehn cho rằng việc tăng 75 điểm cơ bản có thể là một trong số những lựa chọn 
của ECB. 

  

 
 
 
 
 
 

https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.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

PVT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       1.4% Nắm giữ

FRT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       1.6% Nắm giữ

MWG 21/8/2022 3-6 tháng 64.100          72.300      87.000      61,000        64,100       8.2% Gia tăng 1/3 

PVD 29/8/2022 3-6 tháng 18,800          22,300       25,300       17,400        20,100       18.1% Nắm giữ

CTD 4/9/2022 3-6 tháng 72,300          84,200       95,600       66,600        72,300       -4.2% Có thể gia tăng

KSB 11/9/2022 3-6 tháng 25,500          28,700       31,500       24,600        25,800       7.8% Nắm giữ

VCG 18/9/2022 3-6 tháng 25,250          28,200       32,000       23,300        25,250       0% Nắm giữ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -68.78 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -161.6 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -10.16 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -19.29 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
E1VFVN30 (+29.8 tỷ), GMD (+28.2 tỷ), BSI (+25.1 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là STB (-52.6 tỷ), KDH 
(-49.1 tỷ), HPG (-45.8 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 3.3 tỷ đồng, SHS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị 17.7 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (29/9/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 43.8 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 – 29/9/2022   

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

 61,171,936 43,841 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 78,309,130 2,480,683 HPG (116,513,032) (5,032,687) 

DGC 5,718,633 1,952,991 VIC (55,842,941) (4,611,694) 

FUEVFVND 60,015,100 1,865,502 MSN (29,786,410) (4,551,277) 

CTG 54,629,407 1,571,173 NVL (42,377,734) (3,335,916) 

DPM 22,952,500 1,550,816 E1VFVN30 (58,896,500) (1,392,470) 

MWG 9,265,000 1,420,391 CII (25,805,480) (953,944) 

NLG 24,418,087 1,162,622 SSI (24,297,412) (841,354) 

GMD 20,374,300 994,387 VCI (13,575,000) (693,434) 

KDC 11,686,900 767,340 VHM (12,294,486) (498,697) 

GEX 22,480,680 717,219 VND (24,774,580) (465,206) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 19/9 – 23/9/2022: 

Trong tuần từ 19/9 – 23/9 khối ngoại bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là -488 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 19/9/2022 – 23/9/2022   

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

 -19,459,754 -488,059 

MUA RÒNG BÁN RÒNG548,510 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

HPG 11,811,300 270,200 KDH (5,295,000) (166,850) 

DGC 1,037,100 98,610 FUEVFVND (4,891,800) (127,302) 

VNM 1,226,500 93,327 VND (6,489,400) (120,543) 

VIC 1,169,000 73,899 NLG (3,325,400) (117,865) 

BSI 1,266,100 35,294 BSR (3,693,900) (84,257) 

FUESSVFL 2,129,600 34,682 CII (3,741,500) (81,791) 

VRE 992,900 29,099 BCM (893,300) (79,758) 

GMD 567,100 27,353 VEA (1,103,500) (49,085) 

HCM 774,200 20,074 HAH (800,600) (41,585) 

GAS 167,700 18,713 VHM (682,000) (38,559) 
Nguồn:  Fiin Pro     
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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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