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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2022 

   VN Index 1,236.63   1.87% HNX Index 514.32 2.19%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 475,429,100 -9.0% 9,296,701 -32.7% 58,322,000 -5.6% 1,241,516 -12.6%

Thỏa thuận 49,681,073 26.1% 1,366,217 46.4% 2,244,322 -54.2% 59,145 -27.3%

Tổng cộng 525,110,173 -39.0% 10,662,918 -62.0% 60,566,322 -54.4% 1,300,661 -68.8%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 689.46

Giá trị bán (tỷ đồng) 972.69

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -283.2

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 16%
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

STB 22,600 550 2.5

VNM 73,300 300 0.4

KBC 35,500 2,300 6.9

DGC 100,000 4,900 5.2

DIG 42,900 2,800 2.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 60,200 -300 -0.5

VCB 71,900 -100 -0.1

CTG 25,700 200 0.8

VND 18,300 450 2.5

HPG 22,300 250 1.1  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 18,300 2.5 366

KBC 35,500 6.9 352

DIG 42,900 7.0 328

STB 22,600 2.5 279

HPG 22,300 1.1 269  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BID 36.4 1,900 5.51

GAS 99.0 4,100 4.32

GVR 22.4 1,450 6.92

MBB 25.1 650 2.66

BCM 61.4 2,300 3.89

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức 
giảm 164.3 điểm (-0.52%) đạt 31,173.84 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1.15% đạt 
3,854.43 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2.26% đạt 11,372.60 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á cũng đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản giảm 1.77%, đạt 26,366.66 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 22.51 điểm 
(-0.96%), kết phiên tại mốc 2,317.76 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 
32.11 điểm (-0.91%) đạt 3,281.47 điểm; chỉ số Hangseng giảm 272.11 điểm (-
1.29%), đóng cửa ở mốc 20,852.09 điểm.  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Trái ngược với diễn biến thị trường Quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam có 
phiên tăng điểm tích cực từ 3 chỉ số chính. Cụ thể, VNINDEX liên tục tăng điểm từ 
lúc mở cửa Trong phiên sáng, thị trường tăng điểm nhưng vẫn cho thấy tâm lý thận 
trọng của nhà đầu tư, thị trường chỉ đạt ngưỡng 1,161.65 điểm (+6.36 điểm) vào 
cuối phiên sáng. Đến phiên chiều, thị trường tăng điểm mạnh, tăng thêm 13 điểm. 
đà tăng điểm lan tỏa đến toàn thị trường. VNINDEX đóng cửa ở mốc 1,174.82 điểm 
(+19.53 điểm). Chỉ số ghi nhận 362 mã tăng (bao gồm 44 mã tăng trần), 97 mã 
giảm và 54 mã không đổi.  

• Tương tự VNINDEX, chỉ số VN30 tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay. Mặc dù 
phiên sáng, chỉ số VN30 chủ yếu dao động quanh ngưỡng tham chiếu và đóng cửa 
ở mốc 1,209.55 điểm (+0.53 điểm) nhưng đến phiên chiều, chỉ số tăng liên tục và 
đóng cửa ở mốc 1,219.44 điểm (+10.42 điểm). Thanh khoản không có nhiều thay 
đổi, đạt 3,499.85 tỷ đồng. Chỉ số ghi nhận 27 mã tăng và 3 mã không đổi, không có 
mã giảm.   

• HNX tăng điểm theo đà tăng chung của thị trường. Chỉ số duy trì sắc xanh trong 
suốt cả phiên với đà tăng lan tỏa đến toàn thị trường. HNX ghi nhận 154 mã tăng 
và chỉ có 49 mã giảm, 42 mã không đổi trong phiên hôm nay. Chỉ số đóng cửa ở 
mốc 281.99 điểm (+5.06 điểm). Thanh khoản vẫn ở mức thấp với 1,300.66 tỷ.  
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

 
Nhiều ngân hàng lãi lớn trong 6 
tháng đầu năm, lợi nhuận tăng 
mạnh so với cùng kỳ 

 Một số ngân hàng mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với 
lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. 

SeABank cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.806 tỷ đồng, 
tăng trưởng 80% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 115% kế hoạch nửa đầu 
năm năm 2022. 

Tại MB, lãnh đạo ngân hàng cho biết doanh thu toàn tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 
đạt xấp xỉ 29,9 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận 11.920 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng 
doanh thu đạt gần 17,8 nghìn tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận đạt 10.666 tỷ đồng; các 
công ty thành viên đạt doanh thu gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 42% và đóng góp 13% lợi 
nhuận toàn tập đoàn. 

Trước đó, TPBank cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều 
chỉ tiêu tăng trưởng vượt trội. Sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận quý II đạt gần 2.200 
tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ, tương ứng tăng gần 34% so với quý I đã đưa lợi nhuận lũy kế 
đến 30/6/2022 của TPBank đạt 3.788 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 
trước. 

Lãnh đạo Eximbank ước tính, ngân hàng đạt khoảng 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trước 
thuế trong nửa đầu năm nay, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng lợi nhuận trước 
thuế trong quý II/2022 của ngân hàng này tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy chưa chính thức công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nhưng cập nhật đến 
hết tháng 5/2022, lãnh đạo Vietcombank cho biết tăng trưởng lợi nhuận của ngân 
hàng đã đạt mức 30% và dự báo tiếp tục có mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá sau 2 
năm chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.  

Hàng loạt cửa hàng Bách Hóa Xanh 
của Thế Giới Di Động đóng cửa, 
chuyện gì đang xảy ra? 

  

Trong hơn 2 tháng qua, Bách Hóa Xanh đã đóng cửa gần 170 điểm bán hàng. 

Mấy ngày gần đây, nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh đồng loạt treo biển xả kho, giảm 
giá. Niều cửa hàng trong hệ thống này đồng loạt treo bảng "sốc, xả kho giảm đến 
50%". 

Trong số những cửa hàng "xả kho", có khá nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh "tuổi đời" 
còn khá mới, chỉ mới khai trương cuối năm 2021, khi TP HCM mở cửa trở lại sau thời 
gian dài giãn cách để chống dịch Covid-19. Trong khi phần lớn cửa hàng Bách Hóa 
Xanh treo bảng "xả kho" thì một số cửa hàng treo bảng tạm đóng cửa để nâng cấp. 

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã 
MWG-HOSE) - đơn vị chủ quản của Bách Hóa Xanh, tính đến hết tháng 4/2022, toàn 
chuỗi có 2.140 cửa hàng Bách Hóa Xanh. 

Tuy nhiên, hiện tại, theo thông tin trên website chính thức của Bách Hóa Xanh, số 
lượng cửa hàng tại thời điểm ngày 11/7 là 1.972 điểm. Như vậy, trong hơn 2 tháng 
qua, Bách Hóa Xanh đã đóng cửa gần 170 điểm bán. 

Nói về việc hàng loạt cửa hàng đóng cửa, đại diện Thế giới Di động xác nhận việc có 
một số cửa hàng Bách Hóa Xanh hoạt động không hiệu quả, không đáp ứng một số 
tiêu chí về kinh doanh. 

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài đã chia sẻ với nhà đầu tư cho biết trong khoảng 2.100 
cửa hàng tính đến giữa tháng 5, hơn 50% cửa hàng đạt đầy đủ tiêu chí cần thiết. Với 
gần 50% cửa hàng còn lại, công ty sẽ rà soát, nếu điểm bán nào cách quá xa các tiêu 
chuẩn cần thiết sẽ được tính toán xử lý. 

Doanh thu trong 4 tháng năm 2022 của chuỗi Bách Hóa Xanh tăng 2% so với cùng kỳ 
lên 8.240 tỷ đồng, nhưng doanh thu hàng tháng/cửa hàng (SSS) giảm 15% xuống còn 
0,97 tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Đức lo ngại “kịch bản ác mộng” 
nếu Nga cắt vĩnh viễn dòng chảy 
khí đốt 

 Đức lo ngại dòng chảy khí đốt từ Nga sẽ không bao giờ được nối lại do việc bảo trì 
hàng năm đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. 

Dòng chảy phương Bắc 1 ngừng vận hành để bảo trì 

Đức đang chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt đứt dòng chảy khí đốt vĩnh viễn từ ngày 11/7 
khi Dòng chảy phương Bắc 1, đường ống chuyển khí đốt từ Nga sang nền kinh tế lớn 
nhất châu Âu qua Biển Baltic, bắt đầu bảo trì. Việc bảo trì đường ống Dòng chảy 
phương Bắc 1 dài 1.220km là một hoạt động hàng năm kéo dài từ 10-14 ngày. Tuy 
nhiên, chưa bao giờ Đức lại nghiêm túc đặt câu hỏi về việc liệu dòng chảy khí đốt qua 
đường ống này có được nối lại hay không. 

Ngày 9/7, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã nói về “kịch bản ác mộng” có thể 
xảy ra đối với Đức khi bảo trì đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. “Mọi thứ đều có 
thể xảy ra. Có thể là dòng khí đốt sẽ được nối lại, có thể lượng khí đốt sẽ nhiều hơn 
trước. Nhưng cũng có thể khí đốt sẽ không được chuyển tới nữa. Chúng ta cần chuẩn 
bị cho kịch bản xấu nhất và cố gắng hết sức để đối phó với tình huống đó”, ông 
Habeck chia sẻ với đài truyền hình Deutschlandfunk. 

Đức đang nhanh chóng vạch ra các kế hoạch dự phòng trên khắp đất nước. Quốc gia 
châu Âu này lo ngại rằng Nga có thể nhân cơ hội bảo trì Dòng chảy phương Bắc 1 để 
vũ khí hóa khí đốt như một đòn bẩy chống lại phương Tây trong cuộc chiến với 
Ukraine và cắt đứt nguồn cung khí đốt vĩnh viễn. 

Trong trường hợp Nga cắt khi đốt tới Đức, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz có thể 
phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp như phân bổ và cứu trợ các công ty năng 
lượng. Nếu phải áp dụng phân bổ khí đốt, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào sản xuất của 
nền kinh tế Đức. 

Khí đốt của Nga đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành của nền kinh tế Đức cũng 
như sưởi ấm cho phần lớn các ngôi nhà. Lượng khí đốt qua đường ống Dòng chảy 
phương Bắc đã giảm trong những tháng gần đây và đang ở mức khoảng 40%. Nga đổ 
lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm giảm dòng chảy khí đốt, cho rằng 
họ đã cản trở việc tiếp cận phụ tùng thay thế của Moscow. 

Hé lộ lĩnh vực được các nhà đầu 
tư Trung Quốc rót tiền nhiều nhất 
trong nửa đầu năm 2022 

 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các công ty sản xuất đã giành được nhiều thương vụ 
đầu tư nhất trong số 37 lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc được theo dõi bởi cơ sở 
dữ liệu Qimingpian. 

Trên thực tế, số lượng các thương vụ (gồm tất cả các giai đoạn, từ giai đoạn đầu 
(early stage) đến tiền IPO) trong lĩnh vực sản xuất đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ 
năm ngoái bất chấp sự hạn chế do Covid và sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc 
trong 6 tháng qua. 

Dữ liệu sơ bộ cho thấy gần một phần tư trong số các giao dịch đó, tức là khoảng 300 
thương vụ, có liên quan đến chip bán dẫn. Một số nhà đầu tư được liệt kê là các quỹ 
liên quan đến chính phủ. Dữ liệu về các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu không phải lúc 
nào cũng đầy đủ do tính chất bảo mật của các giao dịch. Nhưng các số liệu có sẵn có 
thể phản ánh xu hướng ở Trung Quốc. 

Các nhà đầu tư bắt đầu hướng sự quan tâm đến các công ty sản xuất chip khi Bắc Kinh 
siết chặt việc quản lý các công ty internet muốn tập trung vào người tiêu dùng như 
các công ty game và thương mại điện tử trong khi dành những chính sách đãi ngộ cực 
lớn cho các ngành công nghệ cao như những công ty phát triển các công cụ thiết kế 
mạch tích hợp và sản xuất thiết bị sản xuất chip. 

Theo Qimingpian, lĩnh vực sản xuất chiếm khoảng 21% các thương vụ đầu tư trong 
nửa đầu năm nay. Ngành phổ biến thứ hai là dịch vụ kinh doanh, tiếp theo là sức khoẻ 
và y tế. 

Các công ty khởi nghiệp liên quan đến ô tô điện và vận tải xếp thứ nhất theo số vốn 
huy động được, ở mức 193 tỷ nhân dân tệ (28,82 tỷ USD), dựa trên dữ liệu có sẵn. 
Nhiều thương vụ không được tiết lộ số tiền cụ thể. 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI TỪ ĐẦU NĂM 2022 ĐẾN NGÀY 11/07/2022 

Từ đầu năm 2022 đến nay, khối ngoại tập trung mua ròng các mã FUEVFVND (3,648 tỷ), STB (2,522 tỷ), DGC (2,191 tỷ) và bán 
ròng các mã HPG (-5,690 tỷ), MSN (-4,833 tỷ), VIC (-4,623 tỷ) 

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

FUEVFVND 25,640 -8.59% 3,648,538 HPG 22,050 -37.21% 5,690,935

STB 22,050 -30.00% 2,522,863 MSN 102,500 -27.54% 4,833,173

DGC 95,100 29.07% 2,191,366 VIC 70,000 -26.39% 4,623,282

DPM 46,350 -4.97% 1,761,822 NVL 73,400 -19.34% 2,662,157

CTG 25,500 -24.78% 1,214,932 SSI 20,650 -55.87% 1,391,907

NLG 36,200 -42.91% 1,197,130 E1VFVN30 20,370 -21.14% 1,167,038

MWG 64,500 -4.46% 1,107,961 CII 18,250 -60.67% 760,154

KBC 33,200 -27.19% 1,018,294 VCI 35,700 -50.96% 448,266

DCM 27,650 -20.17% 809,506 VND 17,850 -45.24% 348,708

DXG 20,900 -40.29% 791,143 DHC 65,400 -25.01% 332,265

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ ngày 01/01/2022 -11/07/2022

Mua ròng Bán ròng

 

Nguồn:  Fiin Pro 

 

GIAO DỊCH THÁNG 07/2022 (01/07/2022- 11/07/2022) 

Từ đầu tháng 07 đến hết phiên ngày 11/07, khối ngoại tập trung mua ròng các mã VNM (321.6 tỷ), STB (116,2 tỷ), FUESSVFL 
(76.6 tỷ) và bán ròng các mã VHM (-211 tỷ), GAS (-182 tỷ), VPB (-164 tỷ) 

VNM 73,000 4.61% 321,579 VHM 60,500 -2.58% 211,643

STB 22,050 2.56% 116,177 GAS 94,900 -15.60% 182,252

FUESSVFL 16,560 0.06% 76,553 VPB 27,500 -5.17% 163,924

NLG 36,200 1.12% 57,293 SSI 20,650 9.84% 158,798

VHC 75,100 -19.68% 57,284 DXG 20,900 7.18% 157,084

VIB 23,900 11.16% 55,698 VCB 72,000 -3.74% 152,038

BVH 54,600 4.00% 49,461 FUEVFVND 25,640 -7.07% 143,180

VND 17,850 2.59% 44,139 HPG 22,050 -1.12% 86,400

HDG 43,050 -8.56% 41,967 MSN 102,500 -7.81% 82,725

DIG 40,100 13.28% 31,176 MWG 64,500 -9.79% 82,107

Mã CK Giá % GT Bán ròng (Tr. VND)

Bán ròng

Mã CK Giá % GT Mua ròng (Tr. VND)

Mua 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/ 

 
 
 
 

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.  

 

 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
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