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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022 

   VN Index 1,007.09    -0.22% HNX Index 205.31 -0.60%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 344,378,600 -50.3% 5,606 -75.2% 33,905,896 -65.7% 206 -92.6%

Thỏa thuận 62,756,881 71.6% 1,817 86.7% 10,011,251 330.3% 402 396.3%

Tổng cộng 407,135,481 -44.2% 7,423 -68.5% 43,917,147 -56.6% 608 -78.8%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,438.0

Giá trị bán (tỷ đồng) 940.8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 497.2

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 12.7  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

STB 22,500 150 0.7

BCM 80,600 1,400 1.8

HPG 18,000 0 0.0

DGC 58,900 1,000 1.7

VHC 69,800 1,000 1.5  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

BID 38,600 -1,400 -3.5

PDR 13,600 200 1.5

VIC 53,800 200 0.4

NVL 14,000 -650 -4.4

TVS 25,000 1,600 6.8  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 18,000 0.0 262

STB 22,500 0.7 239

VPB 17,900 0.6 179

VND 13,500 0.0 172

KBC 24,200 1 156  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

CKG 20,000 1,300 7.0

OGC 8,400 540 6.9

KSB 18,700 1,200 6.9

TVS 25,000 1,600 6.8

DXS 6,720 420 6.7

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Năm (29/12) khi nhà đầu tư bước vào 
những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022. Chỉ số Dow Jones tăng 345.09 
điểm (tương đương 1.05%) lên 33,220.80 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.75% lên 
3,849.28 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite cộng 2.59% lên 10,478.09 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á tăng điểm nhẹ phiên cuối năm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản tăng 0.83 điểm lên 26,094.50 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 15.56 
điểm (+0.51%) lên 3,089.26 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 19.58 điểm 
(+0.18%) lên 11,015.99 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 44.05 điểm (-1.93%) 
xuống 2,236.40 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên cuối năm hôm nay giảm điểm bất ngờ vào phiên ATC dù hầu như 
cả phiên thị trường tăng điểm với mức thanh khoản thấp. Chứng khoán và ngân 
hàng tăng nhẹ đóng vai trò trụ kéo thị trường. Bất động sản cũng xanh vào phiên 
chiều khi VHM tăng 1.88% là tác nhân tích cực nhất. Tuy nhiên tới cuối phiên chiều 
thị trường đảo chiều bất ngờ khi ngân hàng bị đạp với VCB giảm 0.87%, BID giảm 
3.5%. Không chỉ vậy, SAB, VNM đều là những mã cũng bị đè trong phiên ATC, qua 
đó góp phần vào đà giảm của thị trường. Chốt phiên VN-Index giảm 2.2 điểm (-
0.22%) xuống 1,007.09 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch 
(KLKL) 344.3 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 5.6 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 3.11 điểm (-0.31%) xuống 1,005.19 điểm. 
KLKL đạt 95.6 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 14 mã tăng điểm, 13 mã giảm điểm 
và 3 mã tham chiếu. FPT, VPB, STB là những mã cổ phiếu  đóng góp nhiều nhất cho 
mức tăng của chỉ số với 1.5 điểm. Những cổ phiếu kéo chỉ số giảm mạnh nhất có 
VNM, MBB, KDH với -2.1 điểm.   

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 235.4 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 6 mã tăng điểm, 2 mã giảm điểm và 2 mã 
tham chiếu. Đáng chú ý có EIB tăng 3.52% với KLKL tăng 863%, VCG tăng 3.6% với 
KLKL tăng 107%; ở chiều ngược lại có GEX giảm 2.36% với KLKL tăng 76%, DIG giảm 
3.38% với KLKL tăng 15%. 

• HNX-Index giảm 1.23 điểm (-0.6%) xuống 205.31 điểm. PVI, CDN, THD là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.6 điểm; trong khi NVB, CEO, 
EVS là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1.1 điểm. UPCOM-
Index tăng 0.76 điểm (+1.07%) lên 71.65 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 491 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 8.6 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/SAB-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Từ 8.1.2023, hải quan Trung Quốc 
bỏ tất cả xét nghiệm liên quan 
Covid-19 tại cửa khẩu 
 

 
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương) vừa cập nhật thông tin trên đến các 
doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Theo thông báo mới của Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc, từ 8.1.2023 tới, phía Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp 
xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu vào nước này. Quy định này cũng áp dụng với hàng hóa nhập khẩu đông lạnh. 
Hải quan Trung Quốc cũng yêu cầu các tỉnh (khu tự trị) có liên quan triển khai nối lại 
hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới một 
cách trật tự và ổn định theo phân loại và trình tự.  Bộ Công thương thông báo tới các 
doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương trong cả nước nắm thông tin trên để chủ động 
áp dụng biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, Bộ cũng tiếp tục khuyến nghị các doanh 
nghiệp, địa phương, đặc biệt là địa phương có vùng sản xuất nông sản tập trung xuất 
khẩu đi thị trường Trung Quốc cần tiếp tục chủ động cập nhật thông tin về tình hình 
hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu biên giới và phối hợp chặt chẽ với các tỉnh 
biên giới phía bắc trong công tác điều phối lưu lượng hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
ước đạt 5.68 triệu tỷ đồng 
 
 

 
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng năm 2022 khôi phục mạnh mẽ khi dịch 
COVID-19 được kiểm soát. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
quý 4/2022 tăng 17.1% so với cùng kỳ năm trước (quý 3/2022 tăng 41.2%; quý 2 tăng 
20.1%). Tính chung năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tăng 19.8% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng tháng 12 năm 2022 ước đạt 515.8 ngàn tỷ đồng, tăng 3.7% so với tháng 
trước và tăng 17.1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 4/2022, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,514.6 ngàn tỷ đồng, tăng 4.8% 
so với quý trước và tăng 17.1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ 
hàng hóa đạt 1,180.4 ngàn tỷ đồng, tăng 5.3% so với quý trước và tăng 11.1% so với 
cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 147.7 ngàn tỷ đồng, giảm 
7.7% và tăng 46.3%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 6.5 nghìn tỷ đồng, giảm 29.4% và 
tăng 231.5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 180 ngàn tỷ đồng, tăng 15.6% và tăng 
41.2%.  

 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Bất chấp suy thoái, Samsung 
Electronics tăng sản lượng chip tại 
nhà máy lớn nhất trong năm 2023 
 

 
Samsung Electronics lên kế hoạch tăng công suất sản xuất chip tại nhà máy bán dẫn 
lớn nhất của họ trong năm 2023, bất chấp dự báo về nguy cơ suy thoái kinh tế, Seoul 
Economic Daily cho biết. Động thái này trái ngược các nhà sản xuất chip đối thủ của 
họ, những người đang phải thu hẹp quy mô đầu tư trong bối cảnh nhu cầu giảm và 
nguồn cung chip dư thừa. Giới phân tích cho rằng sự kiên trì của Samsung với các kế 
hoạch đầu tư có thể giúp hãng gia tăng thị phần chip nhớ cũng như hỗ trợ giá cổ phiếu 
của công ty khi nhu cầu phục hồi. Samsung có kế hoạch mở rộng nhà máy P3 tại 
Pyeongtaek, Hàn Quốc, bằng cách bổ sung công suất sản xuất tấm wafer 12 inch cho 
chip nhớ DRAM, Seoul Economic Daily dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho hay. Tập 
đoàn cũng sẽ mở rộng nhà máy này bằng cách tăng công suất sản xuất chip 4 nanomet 
theo thiết kế của khách hàng.  

Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp 
tục bị bán tháo 
 
 

 
Làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp diễn trong phiên 28/12, 
một diễn biến có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng cường mua 
trái phiếu trong những ngày cuối cùng của năm 2022. Lợi suất trái phiếu Chính phủ 
Vương quốc Anh kỳ hạn 10 năm tăng 0.05% lên 3.69% sau hai ngày nghỉ lễ. Lợi suất 
trái phiếu Chính phủ Australia kỳ hạn 10 năm tăng 0.21% lên 4.04% trong phiên 28/12, 
với khối lượng giao dịch ít ỏi vì thị trường lo ngại việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ 
khiến lạm phát giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính 
phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, 
vượt qua mức trung bình 50 ngày gần nhất. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 
0.045% lên 3.89%, cao nhất kể từ ngày 10/11. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊs 

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 519.17 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 497.2 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 23.37 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -1.4 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là STB 
(+104 tỷ), BCM (+73.9 tỷ), HPG (-70.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là BID (-43.6 tỷ), PDR (-36.8 tỷ), 
VIC (-23.4 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 9.6 tỷ đồng, VCS là mã bị bán ròng mạnh nhất 
với giá trị -396 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (30/12/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 29.2 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 – 30/12/2022   

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

 1,220,640,146 29,192,250 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 186,572,630 4,589,852 EIB (131,570,319) (4,942,655) 

FUEVFVND 152,798,600 3,890,172 HPG (65,134,532) (4,193,807) 

DGC 22,218,833 3,144,002 NVL (37,548,794) (3,535,923) 

CTG 110,066,407 3,012,533 VIC (31,550,541) (2,934,035) 

DPM 43,045,000 2,397,976 MSN (6,224,484) (2,438,934) 

VHM 40,474,314 2,209,979 E1VFVN30 (55,541,000) (1,325,216) 

NLG 55,329,387 1,939,162 CII (21,754,480) (905,302) 

VNM 24,644,308 1,916,136 HPX (38,434,600) (471,149) 

PVD 80,766,133 1,455,773 VCI 706,700 (339,393) 

MWG 9,274,400 1,421,211 SGB (15,225,150) (309,083) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -506 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm VPB (+1 nghìn tỷ), REE (+188 tỷ), VRC (+148 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm BCM (-
167.7 tỷ), PDR (-41.4 tỷ), DXG (-31.5 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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