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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 

   VN Index 1,104.26    2.42% HNX Index 242.12 2.76%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 396,842,100 -42.8% 7,946 -64.9% 47,664,399 -51.8% 701 -74.8%

Thỏa thuận 55,097,574 50.6% 1,469 51.0% 5,265,545 126.3% 259 219.8%

Tổng cộng 451,939,674 -38.1% 9,415 -60.1% 52,929,944 -47.7% 960 -66.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,238.4

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,013.0

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 225.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 10.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 53,800 3,200 6.3

CTG 22,000 1,250 6.0

VIC 60,000 3,000 5.3

FUEVFVND 23,980 400 1.7

VJC 115,000 2,100 1.9  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 19,200 350 1.9

STB 19,250 500 2.7

DGC 76,800 2,700 3.6

NVL 82,000 0 0.0

HAH 43,300 1,800 4.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 19,200 1.9 483

DIG 28,500 5.8 252

SSI 18,650 4.8 252

VPB 17,000 1.2 238

VND 16,400 6 207  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

SCR 8,560 560 7.0

STK 42,800 2,800 7.0

GIL 29,850 1,950 7.0

CII 18,400 1,200 7.0

CTF 23,800 1,550 7.0

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 (04/10). Chỉ số Dow Jones 
tăng 825.43 điểm (+2.8%) lên 30,316.32 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến gần 3.1% lên 
3,790.93 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.3% lên 11,176.41 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hầu hết các thị trường tăng điểm phiên hôm nay. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 128.32 điểm (+0.48%) lên 27,120.53 điểm. Tại Trung 
Quốc, chỉ số Shanghai giảm 16.81 điểm (-0.55%) xuống 3,024.39 điểm; chỉ số SZSE 
Component giảm 140.82 điểm (-1.29%) xuống 10,778.61 điểm. Chỉ số Kospi của 
Hàn Quốc tăng 5.84 điểm (+0.26%) lên 2,215.22 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Chỉ số VNINDEX hôm nay có phiên phục hồi khá mạnh mẽ chấm dứt chuỗi ngày 
giảm điểm. Thị trường tăng điểm mạnh ngay khi mở cửa lấy lại mốc 1,100 điểm. 
Chứng khoán, ngân hàng quay trở lại tăng tốt nhất đóng vai trò dẫn dắt thị trường. 
Nhóm cổ phiếu họ Vin cũng tăng điểm khá như VIC, VHM, VRE. Đà hồi phục lan tỏa 
hầu hết trên các cổ phiếu từ Large Cap đến Micro Cap. Tuy nhiên điểm trừ của 
phiên tăng điểm hôm nay vẫn là thanh khoản. Dòng tiền yếu thực sự khiến cho đà 
phục hồi của VN-Index rất mong manh. Kết phiên, VNINDEX tăng 26.12 điểm 
(+2.42%) lên 1,104.26 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh 
(KLKL) là 396.8 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 7.9 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 19.66 điểm (+1.79%) lên 1,117.38 điểm. 
KLKL đạt 114.4 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 27 mã tăng, 1 mã giảm và  mã tham 
chiếu. VHM, VIC, MWG là những cố phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của 
chỉ số với 9.3 điểm; trong khi ở chiều ngược lại ACB là mã làm giảm điểm duy nhất 
của chỉ số với -0.6 điểm. Những cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất là VHM (+6.32%), 
CTG (+6.02%), VIC (+5.26%); ACB là mã duy nhất giảm điểm với 0.95%.  

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 255.7 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều tăng điểm. Đáng chú ý là VND tăng 6.49%, PVD tăng 
6.95% với KLKL giảm 33%, DIG tăng 5.75% với KLKL tăng 71%. 

• HNX-Index tăng 6.51 điểm (+2.76%) lên 242.12 điểm. IDC, PVS, CEO là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.4 điểm; trong khi KSF, VIF, SDU 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-Index 
tăng 1.41 điểm (+1.71%) lên 83.79 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 532.2 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 10.8 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Xuất khẩu cá tra sang Brazil tăng 
kỷ lục 

 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Brazil nằm trong top 4 thị 
trường nhập khẩu cá tra của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay. Sau khi giảm liên tục 
từ đầu năm xuống mức thấp nhất năm 2022 là gần 3,5 triệu USD trong tháng 5, XK cá tra 
sang thị trường Brazil đang lội ngược dòng, đến tháng 8 đã hồi phục tới 8,7 triệu USD, 
mức cao nhất trong 7 tháng qua. So với cùng kỳ năm ngoái, XK cá tra sang thị trường này 
trong tháng 8/2022 tăng 179% và tăng 31% so với tháng 7/2022. Tính đến hết tháng 
8/2022, tổng giá trị XK cá tra Việt Nam sang Brazil tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. XK 
tăng chủ yếu do giá trung bình XK sang thị trường này cao hơn. Theo thống kê của Trung 
tâm Thương mại Thế giới (ITC), giá trung bình cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Brazil trong 
7 tháng năm nay tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, trong khi khối lượng XK cá 
tra sang Brazil trong giai đoạn nay giảm 5%, giá trị vẫn tăng 36%. Giá trung bình nhập cá 
tra Việt Nam vào thị trường này tăng liên tục từ đầu năm và lên tới mức cao nhất là 3,4 
USD/kg trong tháng 7/2022.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

Giá thép hôm nay 5/10: Giá thép 
trong nước thấp hơn 10% so với 
đầu năm 

 
Giá thép hôm nay giao tháng 1/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải vẫn neo ở mức 3.799 
nhân dân tệ/tấn do đang là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1/10-7/10). Ở trong nước, theo báo 
cáo của Tổng cục Thống kê, giá trung bình của thép xây dựng trong nước hiện đang ở mức 
khoảng 15 triệu đồng/tấn, tức thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2022. Báo cáo của 
Tổng cục thống kê cũng cho thấy, chỉ số chi phí xây dựng trong 8 tháng đầu năm 2022 đã 
tăng 3,71%, nguyên nhân chính là do sự tăng giá của nhóm xi măng, nhựa đường và gạch 
xây dựng. Trong đó, chỉ số chi phí xây dựng dân dụng cũng tăng 8,76% khi giá xi măng, sắt 
thép, gạch xây, gạch ốp lát và cát chiếm phần lớn trong chi phí này. Với mặt hàng thép xây 
dựng, chi phí sản xuất của các doanh nghiệp thép trong nước đã giảm đáng kể so với quý 
1. Cụ thể, việc tồn kho tăng ở Trung Quốc khiến cho giá quặng sắt và giá than cốc đã giảm 
về bằng với mức đầu năm. 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Nợ công của Mỹ đạt mức kỷ lục, 
vượt 31.000 tỷ USD 
 

 
Bộ Tài chính Mỹ xác nhận nợ công của nước này đã chính thức vượt mức 31.000 tỷ 
USD lần đầu tiên trong lịch sử. Vào thời điểm Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 
1/2021, khoản nợ này đạt mức 27.750 tỷ USD. “Cách đây năm năm, con số này chỉ là 
21.000 tỷ USD”, nghị sĩ quốc hội bang Texas Chip Roy bày tỏ trên Twitter ngay sau khi tin 
tức được công bố. Nợ công quốc gia dừng ở mức 19.940 tỷ USD khi Tổng thống Donald 
Trump nhậm chức vào năm 2017. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, khoản nợ tăng 
lên do Ngân hàng Dự trữ Liên bang in thêm tiền để đối phó với đại dịch COVID-19. Phần 
lớn nợ công của chính phủ Mỹ do công chúng nắm giữ, với khoảng 24.000 tỷ USD. Công 
chúng ở đây là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức không phải là cơ quan chính phủ liên bang Mỹ. 
Trong khi đó, khoản nợ các chính phủ nước ngoài lên tới gần 7.000 tỷ USD. Trong tháng 7, 
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã cảnh báo nợ công tăng lên có thể gây chia rẽ nền 
kinh tế Mỹ. Theo cơ quan này, nợ công sẽ làm tăng chi phí đi vay trong toàn nền kinh tế, 
giảm đầu tư tư nhân và làm chậm tốc độ tăng trưởng của sản lượng kinh tế theo thời 
gian. 

 
Vàng thế giới tăng hơn 1% lên 
đỉnh 3 tuần 
 

 

 
Giá vàng tăng hơn 1% lên mức cao nhất trong 3 tuần vào ngày thứ Ba (04/10), khi đồng 
USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, với việc nhà đầu tư hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (Fed) có thể áp dụng cách tiếp cận bớt quyết liệt hơn trong việc nâng lãi suất. Kết thúc 
phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay tiến 1.57% lên 1,725.87 USD/oz, 
mức cao nhất kể từ ngày 13/9/2022. Hợp đồng vàng tương lai cộng 1.9% lên 1,734.80 
USD/oz. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, trong khi đồng USD tiếp 
tục suy yếu, làm vàng trở nên ít đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác. 
Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, chia sẻ: “Thị trường 
đang định giá việc Fed sẽ nới lỏng một chút và đó là lí do tại sao bạn thấy vàng có xu 
hướng tăng trở lại”. 
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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       -6.7% Cắt lỗ

FRT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       -12.7% Cắt lỗ

MWG 21/8/2022 3-6 tháng 64.100          72.300      87.000      61,000        64,100       -0.1% Bán

PVD 29/8/2022 3-6 tháng 18,800          22,300       25,300       17,400        20,100       5.3% Nắm giữ

KSB 11/9/2022 3-6 tháng 25,500          28,700       31,500       24,600        25,800       -5.4% Cắt lỗ

VCG 18/9/2022 3-6 tháng 25,250          28,200       32,000       23,300        25,250       -15.4% Cắt lỗ

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        46,900       -2.4% Có thể gia tăng khi về giá 42

DGC 2/10/2022 3-6 tháng 73,300          83,500       95,400       69,300        77,600       N/A Canh mua  

Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 164.82 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 225.46 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -2.76 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -27.48 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
VHM (+75.2 tỷ), CTG (+52.8 tỷ), VIC (+52.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-140.7 tỷ), STB (-
51.4 tỷ), DGC (-34.2 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 1.5 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -4.5 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (5/10/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng 617.2 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 – 5/10/2022   

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

 30,031,875 -617,279 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 67,401,030 2,270,777 HPG (145,529,732) (5,606,104) 

FUEVFVND 64,941,000 1,983,095 MSN (30,123,410) (4,582,929) 

DGC 5,843,533 1,958,351 VIC (54,418,341) (4,529,274) 

DPM 23,818,800 1,592,384 NVL (44,864,894) (3,536,408) 

CTG 52,584,207 1,525,180 E1VFVN30 (55,571,400) (1,328,873) 

MWG 9,266,800 1,420,488 CII (25,300,780) (944,842) 

NLG 24,760,287 1,170,878 SSI (28,334,612) (913,751) 

GMD 21,117,900 1,031,130 VCI (12,021,300) (651,326) 

KDC 11,622,000 763,132 VND (30,163,580) (554,647) 

PVD 40,016,033 755,214 VHM (13,455,986) (551,366) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 316.2 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm TDC (+18.1 tỷ), FUESSVFL (+12 tỷ), BMI (+2.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm FUEVFVND 
(-97.7 tỷ), VPB (-57.9 tỷ), HDG (-35.5 tỷ). 

• Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh mua ròng 2,061 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã được mua ròng mạnh nhất 
gồm FUEVFVND (+801.2 tỷ), E1VFVN30 (+512.8 tỷ), VPB (+324.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm 
FUESSVFL (-443 tỷ), FUEKIV30 (-319.2 tỷ), MWG (-293.6 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/9 – 30/9/2022: 

• Trong tuần từ 26/9-30/9 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,316 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND NVL (+251 tỷ), HPG (+166 tỷ), VHM (+150.2 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm E1VFVN30 (-334 tỷ), DXG (-184.7 tỷ), EIB (-96 tỷ). 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -1,186 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 26/09/2022 – 30/9/2022   

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

 -36,757,047 -1,186,295 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 1,158,700 76,798 NLG (9,636,800) (311,776) 

E1VFVN30 3,908,200 76,673 KDH (8,180,100) (238,893) 

KBC 2,610,300 72,692 VNM (2,700,000) (197,524) 

PVD 3,758,700 72,122 NVL (2,428,760) (197,298) 

VHC 705,900 56,982 HAH (3,093,900) (129,409) 

BCM 489,300 42,955 CTG (4,912,800) (115,031) 

GEX 2,286,300 42,248 VHM (1,864,500) (92,320) 

FUEVFVND 1,547,900 37,919 VND (5,278,500) (92,126) 

FRT 509,900 37,098 VEA (1,764,120) (79,450) 

BSI 1,160,800 34,238 SHS (6,257,148) (65,389) 

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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