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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 04 THÁNG 1 NĂM 2023 

   VN Index 1,046.35    0.23% HNX Index 213.06 0.24%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 566,957,000 -18.2% 9,095 -59.8% 65,378,626 -33.9% 920 -67.0%

Thỏa thuận 80,773,520 120.8% 1,438 47.8% 9,697,704 316.8% 225 177.8%

Tổng cộng 647,730,520 -11.2% 10,533 -55.3% 75,076,330 -25.9% 1,145 -60.0%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,113.1

Giá trị bán (tỷ đồng) 750.7

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 362.4

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 7.1  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VPB 18,900 400 2.2

FUEVFVND 22,950 130 0.6

VRE 28,600 500 1.8

VIC 56,000 -800 -1.4

MSN 99,300 3,300 3.4  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DPM 45,000 1,450 3.3

DGC 60,200 500 0.8

VGC 36,000 -150 -0.4

NLG 31,000 -950 -3.0

VHC 71,300 -700 -1.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VPB 18,900 2.2 808

STB 23,300 -0.9 427

HPG 19,400 0.8 395

VND 14,350 -0.4 286

KBC 26,000 5 251  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

PLX 35,250 2,300 7.0

SVC 62,000 4,000 6.9

LCG 8,480 500 6.3

KBC 26,000 1,300 5.3

LHG 23,900 1,100 4.8

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Ba (03/01), khi những lo ngại như lãi 
suất tăng và lạm phát cao vốn khiến thị trường biến động vào năm ngoái đã tiếp 
tục gây khó khăn cho nhà đầu tư trong năm mới. Chỉ số S&P 500 lùi 0.4% xuống 
3,824.14 điểm. Chỉ số Dow Jones hạ 10.88 điểm (-0.03%) xuống 33,136.37 điểm. 
Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.76% còn 10,386.99 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều phiên hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản giảm 377.64 điểm (-1.45%) xuống 25,716.86 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 7 điểm (+0.22%) lên 3,123.52 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 
21.76 điểm (-0.2%) xuống 11,095.37 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 37.3 
điểm (+1.68%) lên 2,255.98 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên sáng nay tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Các chỉ số chính đồng 
loạt hiện sắc xanh ngay những phút đầu giao dịch. Vè nhóm ngành, chế biến thủy 
sản tiếp tục duy trì đà tăng tốt. Nổi nhật trong đó là IDI khi tăng hết biên 
độ, ANV tiến sát mức giá trần, FMC tăng hơn 4%, CMX và ACL cùng tiến hơn 2%. 
Nhóm cổ phiếu sắt thép như HSG, HPG hay NKG cũng đều hiện sắc xanh tích cực. 
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu xây dựng cũng đang có mức tăng 
tốt. HHV và LCG cùng tăng trần, BCG, HBC hay CTD cùng giao dịch trên mức tham 
chiếu.. Phiên chiều, thị trường rút ngắn đà tăng và duy trì thế giằng co trên tham 
chiếu. Chốt phiên VN-Index tăng 2.45 điểm (+0.23%) lên 1,046.35 điểm. Thanh 
khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 567 triệu cổ phiếu; giá trị 
giao dịch (GTGD) là 9 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 2.9 điểm (+0.28%) lên 1,050.15 điểm. KLKL 
đạt 172.2 đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 13 mã đều tăng điểm, 13 mã giảm điểm và 4 
mã tham chiếu. MSN, VPB, VNM là những mã cổ phiếu  đóng góp nhiều nhất cho 
mức tăng của chỉ số với 4.7 điểm. Những mã cổ phiếu kéo chỉ số giảm nhiều nhất 
có VIC, MWG, NVL với -1.8 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 340.5 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 5 mã tăng điểm và 5 mã giảm điểm. Đáng 
chú ý có LCG tăng 6.27% với KLKL tăng 1,429%, KBC tăng 5.26% với KLKL tăng 
105%; ở chiều ngược lại HAG giảm 4.95% với KLKL tăng 98%, VCG giảm 1.08% với 
KLKL tăng 255%. 

• HNX-Index tăng 0.5 điểm (+0.25%) lên 213.06 điểm. IDC, PVS, CEO là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.8 điểm; trong khi PTI, NVB, SHS 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.6 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.36 điểm (+0.5%) lên 72.76 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 765.2 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 12.2 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/IDI-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-da-quoc-gia-idi.htm
https://finance.vietstock.vn/ANV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/FMC-ctcp-thuc-pham-sao-ta.htm
https://finance.vietstock.vn/CMX-ctcp-camimex-group.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/HHV-ctcp-dau-tu-ha-tang-giao-thong-deo-ca.htm
https://finance.vietstock.vn/LCG-ctcp-lizen.htm
https://finance.vietstock.vn/BCG-ctcp-tap-doan-bamboo-capital.htm
https://finance.vietstock.vn/HBC-ctcp-tap-doan-xay-dung-hoa-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2023 
có thể giảm nhẹ, còn trên 10 tỷ USD 
 
 
 

 
VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý 1/2023 không thể giữ được kết quả tích 
cực như năm 2022. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2023. 
Dự báo năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản có thể giảm nhẹ, còn khoảng trên 
10 tỷ USD.  Trong năm 2023, ngành thủy sản sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức. Đó là vấn đề tháo gỡ thẻ vàng IUU. Mặt khác, theo đánh giá gần nhất của Ngân 
hàng Thế giới (WB), tăng trưởng toàn cầu sẽ chững lại trong năm 2023, do đó, sẽ ảnh 
hưởng đến tất cả các thị trường nhập khẩu. Cùng với đó là thách thức về việc chuẩn 
hóa quá trình sản xuất trong nước, nhất là về phần dữ liệu để phục vụ cho sản xuất của 
ngành hàng. VASEP cho biết những lợi thế về thị trường trong quý 4/2022 và quý 
1/2023 sẽ không còn vì lạm phát đã “ngấm sâu” vào các lĩnh vực tiêu thụ trên thị 
trường thế giới, xuất khẩu trong quý 1/2023 sẽ bị sụt giảm và không thể giữ được kết 
quả tích cực như năm 2022. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 
2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Ngân hàng UOB: Tăng trưởng GDP 
năm 2023 ở mức 6.6% 
 
 

 
Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 4/ 2022 và triển vọng năm 2023, bộ phận 
Global Economics & Markets Research của Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng có thể 
suy giảm vào năm 2023, do việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung 
ương ảnh hưởng đến tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam. Tăng trưởng mạnh mẽ trong 
năm 2022 cho thấy sự bền bỉ cùng khả năng phục hồi của Việt Nam sau những thiệt hại 
do đại dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt vào cuối năm 2021, phần lớn nhờ các lĩnh vực 
kinh tế đa dạng trong ngành sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ khó 
bền vững và động lực tăng trưởng về tổng thể có thể suy giảm hơn nữa vào năm 2023, 
do việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn ảnh hưởng đến 
nhu cầu bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và châu Âu, chiếm 41% tỷ trọng xuất khẩu của Việt 
Nam. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã thắt chặt chính 
sách trước áp lực lạm phát và VNĐ suy yếu, mặc dù nhu cầu trong nước có thể dẫn dắt 
tăng trưởng vào năm 2023 với thu nhập gia tăng và triển vọng kinh doanh được cải 
thiện. Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6.6%, phù 
hợp với dự báo chính thức là 6.5%. 

 
 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

 
 

Vàng thế giới lên cao nhất trong 6 
tháng 
 
 

 
Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng vào đầu phiên ngày thứ Ba (03/01), và 
các chuyên gia phân tích tin rằng đà tăng của vàng sẽ còn tiếp tục trong năm 2023. Kết 
thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay đạt đỉnh ngay dưới mức 
1,850 USD/oz trước khi giảm xuống giao dịch quanh mức 1,838 USD/oz. Hợp đồng vàng 
tương lai cộng 1% lên 1,844.10 USD/oz. Giá vàng đã có xu hướng phục hồi từ đầu tháng 
11/2022 khi thị trường hỗn loạn, kỳ vọng suy thoái kinh tế tăng và các ngân hàng trung 
ương mua vàng nhiều hơn đã giúp củng cố nhu cầu kim loại quý.  

 

 
Dầu giảm mạnh do lo ngại về Trung 
Quốc và kinh tế toàn cầu 
 
 
 

 
Giá dầu giảm mạnh trong phiên biến động ngày thứ Ba (03.01), chịu áp lực bởi dữ liệu 
nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, triển vọng kinh tế ảm đạm và đồng USD mạnh hơn. Kết 
thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent mất 3.58 USD (tương đương 
4.2%) còn 82.33 USD/thùng, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng. Hợp 
đồng dầu WTI lùi 3.11 USD (tương đương 3.9%) xuống 77.15 USD/thùng, đánh dấu 
phiên giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng. Cả 2 hợp đồng dầu đều tăng 1 USD/thùng 
hồi đầu phiên. Chuyên gia phân tích Robert Yawger của Mizuho nhận định: “Có rất 
nhiều lý do để lo ngại ở đây – tình hình Covid-19 ở Trung Quốc và lo ngại về suy thoái 
kinh tế trong tương lai gần đang gây áp lực lên thị trường”. 

 

    

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

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 25/09/2022 3-6 tháng 41,500          49,600       52,500       43,300        39,300       -2.7% Nắm giữ

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,350       2.90% Hoàn thành vị thế

IDC 11/12/2022 3-6 tháng 35,700          39,700       42,700       33,200        37,500       5.04% Nắm giữ

HSG 18/12/2022 3-6 tháng 12,500          14,000       16,000       11,600        11,800       N/A Bán

OCB 25/12/2022 3-6 tháng 16,200          18,000       20,000       15,000        16,200       N/A Thăm dò  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 408.05 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 362.41 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 43.42 tỷ 
đồng trên sàn HNX, mua ròng 2.22 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
VPB (+95 tỷ), FUEVFVND (+39 tỷ), VRE (+38.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là DPM (-71 tỷ), DGC (-25 
tỷ), VGC (-18 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 32 tỷ đồng, PVC là mã bị bán ròng mạnh nhất 
với giá trị -490 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (4/1/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 668.2 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 01/01/2023 – 4/1/2023   

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

 31,735,475 668,221 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
VPB 5,000,000 98,750 DPM (2,522,200) (111,884) 

HPG 4,558,100 86,761 DGC (862,600) (51,679) 

VNM 1,048,200 81,995 VHC (586,000) (42,066) 

MSN 772,300 74,422 VGC (965,400) (34,825) 

VIC 1,179,200 66,001 NLG (667,400) (20,741) 

VRE 2,153,900 60,934 PTB (474,400) (19,295) 

FUEVFVND 2,248,600 51,484 STB (791,200) (18,184) 

VHM 943,000 46,241 FRT (249,600) (17,323) 

IDC 1,161,577 40,221 DCM (459,500) (12,615) 

VCI 1,385,700 34,642 VTP (235,423) (6,560) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -59.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VPB (+20.3 tỷ), MWG (+12.9 tỷ), E1VFVN30 (+9 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm KDC (-
40 tỷ), FUESSVFL (-32.4 tỷ), FUEVFVND (-20.3 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (4/3/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -111 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu 
được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+25.4 tỷ), GEX (+20.7 tỷ), HPG (+12.1 tỷ); ở chiều ngược lại các mã  bị bán mạnh nhất 
gồm EIB (-54.7 tỷ), FUEVFVND (-54.3 tỷ), KDC (-40 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/12/2022 – 30/12/2022: 

• Trong tuần từ 26/12-30/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -1.4 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã 
được mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm MSN (+128.4 tỷ), GEX (+144.3 tỷ), FUEKIV30 (+6.6 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm VPB (-396.8 tỷ), FUEVFVND (-165 tỷ), HPG (-146 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 2.35 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 26/12/2022 – 30/12/2022   

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

 85,007,956 2,350,630 

  

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

HPG 19,900,300 364,037 PDR (8,244,300) (111,542) 

STB 11,046,400 250,264 VPB (5,000,000) (89,999) 

DGC 2,586,000 150,144 NVL (4,933,600) (86,468) 

PVD 7,140,100 128,142 BCM (1,215,400) (85,741) 

VND 9,081,600 127,305 VGC (1,066,900) (35,879) 

MSN 1,321,700 125,063 DBC (1,771,600) (26,101) 

VCB 1,422,800 116,734 BID (495,500) (19,606) 

VNM 1,434,300 111,630 VTP (514,329) (13,393) 

VRE 3,426,900 90,119 TVS (499,700) (10,993) 

KBC 3,504,100 77,280 MSH (189,500) (6,282) 

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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Trụ sở chính:  

Tầng 3,6,9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

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 
 


