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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,041.02    -0.73% HNX Index 209.93 -1.35%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 827,930,300 19.4% 12,760 -43.6% 109,604,091 10.7% 1,149 -58.7%

Thỏa thuận 93,005,741 154.2% 1,284 32.0% 5,712,130 145.5% 441 444.4%

Tổng cộng 920,936,041 26.2% 14,044 -40.4% 115,316,221 13.8% 1,590 -44.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,877.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 874.9

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 1,002.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 71,200 4,600 6.9

VHM 55,500 500 0.9

STB 20,300 -450 -2.2

DXG 13,100 -950 -6.8

SHB 10,450 -50 -0.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 78,500 -1,500 -1.9

GAS 106,800 -2,700 -2.5

VRE 29,500 150 0.5

SAB 179,000 500 0.3

DGW 41,000 -3,000 -6.8  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VIC 71,200 6.9 665

HPG 18,250 -1.9 632

STB 20,300 -2.2 563

VND 14,300 0.0 555

DIG 16,700 -7 455  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

POM 5,660 370 7.0

VIC 71,200 4,600 6.9

TNC 68,400 4,400 6.9

SII 13,550 850 6.7

TDP 30,050 1,750 6.2

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 giảm điểm vào ngày thứ Ba (06/12), do lo ngại về suy 
thoái kinh tế bao trùm Phố Wall. Chỉ số S&P 500 lùi 1.44% xuống 3,941.26 điểm, 
còn chỉ số Nasdaq Composite mất 2% còn 11,014.89 điểm. Chỉ số Dow Jones rớt 
350.76 điểm (tương đương 1.03%) xuống 33,596.34 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay hầu hết các thị trường đều giảm điểm. Chỉ số Nikkei 
225 của Nhật Bản giảm 199.47 điểm (-0.72%) xuống 27,686.40 điểm. Tại Trung 
Quốc, chỉ số Shanghai giảm 12.91 điểm (-0.4%) xuống 3,199.62 điểm; chỉ số SZSE 
Component tăng 19.94 điểm (+0.17%) lên 11,418.76 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay đi cùng xu hướng giảm điểm của chứng khoán thế giới. Thị 
trường giảm điểm sau phiên ATO nhưng nhanh chóng bật tăng trở lại nhờ lực đỡ 
từ Large cap. Nông lâm ngư là ngành tăng mạnh nhất thị trường, tiếp theo là nhóm 
thực phẩm đồ uống, chế biến thủy sản. Tuy nhiên sau đó bất động sản bắt đầu chịu 
áp lực bán khiến chỉ số giảm trở lại. Nhóm thép cũng giảm sâu như HPG, HSG, NKG 
đều giảm hơn 4%. Tới phiên chiều nhiều nhóm đã quay ra giảm điểm như nông 
lâm ngư cùng nhóm large cap. VIC là trụ đỡ chính giúp VN-Index không giảm sâu 
khi tăng trần 6.9%. Chốt phiên, VN-Index giảm 7.67 điểm (-0.73%) xuống 1,041.02 
điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua khi đạt khối 
lượng giao dịch (KLKL) 827.9 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 12.8 nghìn 
tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 6.48 điểm (-0.61%) xuống 1,047.58 điểm. 
KLKL đạt 242 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 12 mã tăng điểm, 15 mã giảm điểm và 
3 mã tham chiếu. Những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số có 
VIC, MWG, VHM với 6 điểm. Những cổ phiếu giảm mạnh có VPB, TCB, MSN với 5.8 
điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 530 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 2 mã tăng điểm, 7 mã giảm điểm và 1 mã tham chiếu. 
Đáng chú ý có VCI tăng 1.6% với KLKL tăng 73%, HAH tăng 1.52% với KLKL tăng 
144%; ở chiều ngược lại DIG giảm 6.96% với KLKL tăng 411%, HSG giảm 5.31% với 
KLKL giảm 28%… 

• HNX-Index giảm 2.87 điểm (-1.35%) xuống 209.93 điểm. NVB, THD, DNP là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.8 điểm; trong khi CEO, SHS, 
MBS là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.9 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.57 điểm (-0.8%) xuống 70.45 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1 tỷ đơn 
vị; giá trị giao dịch đạt 16.3 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Tập đoàn Samsung sẽ nâng vốn đầu 
tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD 
 

 
Lãnh đạo Tập đoàn Samsung cho biết, Tập đoàn đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư của 
Samsung tại Việt Nam lên 20 tỷ USD trong thời gian tới. Thông tin này được ông ông 
Han Jong-hee, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics đưa ra tại cuộc 
gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới 
Hàn Quốc, sáng ngày 6/12, tại Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp 
ông Han Jong-hee, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics. Ông ông 
Han Jong-hee cho biết, trong một số hội chợ lớn sắp tới, Samsung sẽ triển lãm các công 
nghệ cao hàng đầu và nếu có các đối tác thì các sản phẩm công nghệ cao này sẽ được 
sản xuất tại Việt Nam. "Mục tiêu của Samsung rất rõ ràng và sẽ thực hiện hiệu quả các 
dự án tại Việt Nam", ông Han Jong-hee bày tỏ. Đánh giá cao Tập đoàn có kế hoạch mở 
rộng đầu tư tại Việt Nam, nâng vốn lên 20 tỷ USD, Chủ tịch nước mong muốn Samsung 
tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông 
minh, đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất, đi đầu và đón bắt được thời cơ về 
công nghệ mới. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2022 
đạt gần 3 tỷ USD 

 
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn), tháng 11/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 240 nghìn tấn, trị giá 
328 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 4,6% về trị giá so với tháng 10/2022; so với 
tháng 11/2021 tăng 13,6% về lượng, nhưng giảm 8,4% về trị giá; giá xuất khẩu bình 
quân đạt 1.366 USD/tấn, giảm 2,6% so với tháng 10/2022 và giảm 19,3% so với tháng 
11/2021. Lũy kế 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 1,86 triệu tấn, trị giá 
2,93 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong 
10 tháng qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất 
của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 69,5%, 7,1% và 2,6%. Giá trị xuất khẩu cao su 
tăng mạnh nhất tại thị trường Nga với mức tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2021. 
Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu cao su giảm mạnh nhất là Tây Ban Nha (-
39,3%). 
  
 
  CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

 
 

TSMC tăng đầu tư lên 40 tỷ đô vào 
nhà máy sản xuất chip thứ hai ở Mỹ 
 

 
TSMC, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, ngày 06/12 cho biết sẽ tăng 
gấp 3 lần vốn đầu tư vào Arizona lên 40 tỷ USD, để xây dựng nhà máy thứ hai sở hữu 
công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới vào tại Arizona. TSMC đang xây dựng 
một nhà máy sản xuất chip trị giá 12 tỷ USD tại bang này. Nhà máy sản xuất chip thứ 
hai của TSMC sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 và sẽ là nhà máy đầu tiên tại Mỹ sản 
xuất được chip 3 nanomet, loại chip tiên tiến nhất hiện nay, một quan chức Nhà Trắng 
cho hay. Cùng với việc mở rộng, TSMC sẽ tăng tuyển dụng cho lực lượng lao động tại 
Arizona lên 4,500 người, so với kế hoạch ban đầu là 1,600 người. Nanomet ý chỉ đến 
khoảng cách giữa các bóng bán dẫn trên một con chip, khoảng cách này càng nhỏ thì 
chip càng mạnh. Là “bộ não” của các thiết bị điện tử, chip là bộ phận rất quan trọng đối 
với mọi thứ, từ điện thoại thông minh, xe tự lái cho đến siêu máy tính và công nghệ AI. 

 

 Dầu rớt mốc 80 USD/thùng lần đầu 
tiên kể từ đầu năm 2022 
 

 
Giá dầu rớt mốc 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 01/2022 vào ngày thứ Ba 
(06/12), nồi dài xu hướng suy giảm do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu toàn cầu. Kết 
thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent mất 4.03% còn 79.35 
USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 04/01/2022. Hợp đồng dầu WTI lùi 3.48% xuống 
74.26 USD/thùng sau khi chạm mức thấp nhất trong năm nay. Hoạt động của ngành 
dịch vụ ở Trung Quốc đã chạm mức thấp nhất trong 6 tháng, và nền kinh tế châu Âu đã 
suy yếu do chi phí năng lượng cao và lãi suất tăng. Với mức giảm hiện tại, dầu Brent ghi 
nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9/2022. Cả hợp đồng dầu Brent và dầu 
WTI vào ngày 05/12 đã ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 2 tuần sau khi dữ liệu 
ngành dịch vụ của Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ vững mạnh và thúc đẩy kỳ vọng lãi suất 
cao hơn so với dự báo trước đó. 
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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

VEA 25/9/2022 3-6 tháng 45,600          49,600       52,500       43,300        39,000       -6% Có thể gia tăng 

FPT 31/10/2022 3-6 tháng 74,500          81,500       91,000       71,400        77,400       603% Nắm giữ

VNM 6/11/2022 3-6 tháng 70,800          82,000       91,000       62,000        84,000       N/A Canh mua

POW 13/11/2022 3-6 tháng 10,200          11,200       12,400       9,400          11,700       14.7% Hoàn thành vị thế

GEX 20/11/2022 3-6 tháng 13,000          14,400       15,100       11,800        15,150       16.5% Hoàn thành vị thế

HDG 27/11/2022 3-6 tháng 27,700          30,100       32,000       25,000        33,000       19.13% Thăm dò

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,050       N/A Thăm dò  

Nguồn: EVS ước tính 

  

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 1,027.58 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 1,002.79 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 26.78 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -1.99 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
VIC (+297.7 tỷ), VHM (+119 tỷ), STB (+83 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VCB (-36.2 tỷ), GAS (-14.8 
tỷ), VRE (-14 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 28.5 tỷ đồng, CEO là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -17.3 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (7/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 14.8 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 – 7/12/2022   

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

 915,942,070 14,835,700 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 158,138,330 3,958,595 HPG (111,976,732) (5,072,581) 

FUEVFVND 140,134,300 3,601,256 NVL (52,796,494) (3,808,170) 

DGC 14,060,533 2,638,809 EIB (72,545,630) (3,286,620) 

CTG 95,960,807 2,622,708 VIC (32,920,641) (3,059,516) 

VNM 28,892,108 2,246,987 MSN (7,410,584) (2,556,156) 

DPM 37,894,500 2,175,514 E1VFVN30 (58,542,500) (1,379,238) 

VHM 31,418,414 1,745,402 CII (23,913,780) (933,545) 

NLG 48,532,987 1,734,020 VCI (6,110,600) (518,450) 

MWG 9,273,300 1,421,140 HPX (41,569,500) (487,421) 

VRE 46,852,080 1,299,069 HCM (11,788,700) (414,200) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 86.8 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên 
nay gồm DXG (+45.8 tỷ), FPT (+13.4 tỷ), VRE (+10.9 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm NVL (-70.9 tỷ), 
FUEVFVND (-45 tỷ), VPB (-36.6 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 28/11/2022 – 2/12/2022: 

• Trong tuần từ 28/11 – 2/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 806.5 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm NVL (+556.7 tỷ), VHM (+236 tỷ), FPT (+178.8 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm FUEVFVND (-765.8 tỷ), DGC (-124 tỷ), PAC (-108.7 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 9.3 nghìn 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 28/11/2022 – 2/12/2022   

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

 328,610,039 9,358,247 

  

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

HPG 81,596,200 1,436,705 HPX (36,046,600) (328,040) 

VHM 24,755,200 1,308,495 DXG (4,470,500) (60,488) 

STB 39,982,200 801,548 BCM (564,900) (41,821) 

MSN 7,703,600 755,972 HAG (2,832,900) (25,532) 

VIC 10,149,300 684,876 SAB (146,900) (25,428) 

SSI 29,838,600 558,883 PC1 (1,261,500) (23,358) 

FUEVFVND 19,909,800 437,930 TCH (1,959,600) (18,111) 

CTG 13,101,900 354,943 NTL (719,000) (13,091) 

KDH 11,603,700 305,175 HDB (663,700) (10,370) 

KBC 13,840,700 279,854 BCG (1,451,300) (9,848) 

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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