
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 6,91%
PLX 2,30%
TPB 1,78%
BVH 1,25%
SAB 0,17%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDN 23,19%
TCR 17,80%
THG 15,19%
TRC 14,39%
VPD 14,04%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EIB 6,95%
CTD 6,95%
ANV 6,90%
HPX 6,87%
HVN 6,81%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TGG 46,49%
APG 43,83%
MCG 41,36%
VNG 34,14%
VIP 33,54%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH -6,99%
VIC -6,93%
VHM -6,65%
VRE -6,40%
PDR -6,06%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TVB -7,00%
FTM -6,97%
YEG -6,97%
TDC -6,96%
JVC -6,95%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VJC 4,60%
STB 2,16%
SAB 0,73%
BVH 0,62%
TPB 0,44%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IBC -35,08%
FTM -22,61%
UDC -21,13%
DTA -18,31%
EVG -17,62%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường đã xác nhận nhịp giảm điểm như ABS đã nhận định trước đó. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường
phản ứng tại vùng 950 – 970 để có cơ hội giải ngân. ABS đã cung cấp danh sách cổ phiếu khuyến nghị để quan sát cho
nhịp tăng tiếp theo của thị trường và sẽ cung cấp khuyến nghị về điểm mua hàng ngày trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 17,84%
TCM 14,10%
HAH 12,30%
ANV 12,06%
IDI 11,76%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IBC -69,11%
FTM -58,60%
TV2 -40,98%
RIC -33,81%
OGC -32,44%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 13/12/2022

Biểu đồ VNINDEX
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Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB 26,04%
HPG 24,00%
KDH 22,59%
VIC 13,90%
SSI 12,98%

1.032

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KBC 26,65%
NLG 25,00%
ITA 24,86%
VND 22,46%
TCM 21,00%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -25,21%
VRE -14,26%
VHM -11,71%
VCB -8,94%
VIC -8,28%

VNINDEX

1,032.07 -1.88%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXG -6,97%
VCI -6,95%
HSG -6,95%
KBC -6,95%
DIG -6,82%

HNX

210.53 -2.98%

UPCOM

71.50 -0.14%

DOW JONES

34,005.04 +1.58%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -74,57%
PDR -63,44%
BVH -8,49%
MWG -8,38%
GAS -4,55%

Nhận định thị trường và chiến lược

“XẢ HÀNG”
Tăng nhanh giảm nhanh, Bất động sản tiên phong. Kết thúc phiên ngày 12/12/2022, thị trường có phiên giảm điểm
mạnh mẽ với mức giảm 19.74 điểm (-1.88%) về mốc 1,032 điểm. Chỉ số mở gap tăng hơn 8 điểm từ đầu phiên, tuy nhiên
đà hưng phấn được không kéo dài được lâu khi chỉ số nhanh chóng lấp gap và tiến về vùng hỗ trợ 1050. Sau 14h lực
bán đã tham gia mạnh hơn khiến thị trường nhanh chóng giảm thêm 15 điểm và kết phiên đóng tại gần vùng hỗ trợ
1030. Thanh khoản được gia tăng so với phiên trước đó về quanh ngưỡng 16 nghìn tỷ đồng. Kết phiên có hơn 300 mã
tăng điểm và 42 mã tăng trần, ở chiều ngược lai với 382 mã giảm và 49 mã giảm sàn trên toàn thị trường. 

Rổ VN30 có 1 phiên giảm điểm mạnh so với VNIndex khi chỉ có 6 mã tăng điểm, ở chều ngược lại với 23 mã giảm trong
đó có 2 mã giảm sàn và đặc biệt là VIC , VHM giảm mạnh đã gây áp lực lên chỉ số, kết phiên chỉ số VN30 giảm 27.66
điểm (-2.6%). Các nhóm chỉ số khác cũng tương tự với đà giảm của thị trường, nhóm VNFINLEAD tiêu cực nhất khi giảm
45.07 điểm (-3.05%), ở các nhóm còn lại như VNMID, VNSML, VNDIAMOND đà giảm dừng lại ở ngưỡng quanh 1% 

Xét theo nhóm ngành, sự tiêu cực diễn ra đa phần đặc biệt ở nhóm Bất động sản, Chứng khoán… với hàng loạt mã giảm
sàn. Tác động tiêu cực nhất tới thị trường tiếp tục đến từ họ nhà VIN điển hình là VIC sàn (-6.93%), VHM lộ sàn (-6.65%),
BID (-2.81%)... Bên cạnh đó cũng có 1 số cổ phiếu tác động ở chiều ngược lại như NVL được kéo trần từ đầu phiên
(+6.91%), EIB tiếp tục lộ trần (+6.95%)… 

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên mua ròng trên HOSE tuy nhiên giá trị giảm dần so với các phiên trước đó
với chỉ hơn 300 tỷ đồng mua ròng nhiều nhất là DGC (+65.5 tỷ đồng), SHB (+40.15 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại VNM dẫn
đầu bán ròng với (-40.77 tỷ đồng), FRT (-35.3 tỷ đồng)… 

Xét về kỹ thuật, VNIndex tạo cây nến đỏ đóng thấp nhất phiên tại mốc hỗ trợ 1032.07 mất vùng hỗ trợ 1040 điểm.
Thanh khoản thị trường gia tăng đạt hơn 16 nghỉn tỷ đồng và thanh khoản gia tăng mạnh khi thị trường bị bán với
khoảng 10.4 nghìn tỷ đồng khi thị trường bị bán. Giá đã phá kênh giá tăng điểm của nhịp hồi phục vừa rồi cũng như cắt
qua đường MA10 (đồ thị ngày) với thanh khoản lớn. Thị trường đã xác nhận nhịp giảm trên khung đồ thị ngày.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HTN -23,16%
LDG -19,86%
HDC -17,75%
HPX -17,64%
SCR -15,00%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm vào thứ Hai khi các nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro
trước nhiều tín hiệu về chính sách tiền tệ của Mỹ trong tuần này, trong khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Trung
Quốc làm giảm bớt sự lạc quan về việc mở cửa trở lại nền kinh tế ở nước này. 

JPMorgan: Trong báo cáo, các chuyên viên phân tích JPMorgan nhận định “thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh
rồi giảm mạnh, và cứ thế cho tới khi tạo đáy”. Họ lý giải đà giảm mạnh xuất phát từ việc sức mua trên thị trường
suy giảm trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ, tiền tiết kiệm không còn dồi dào và lãi suất cao hơn.  

Người Mỹ mất 1.900 tỷ USD vì đầu tư chứng khoán: Tài sản của nhiều nhà đầu tư tại Mỹ tiếp tục trượt dốc trong
quý III khi thị trường lao đao, nhưng nguồn tài chính này vẫn dồi dào hơn so với thời điểm trước đại dịch.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Vắng bóng: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn vắng người mua, thưa kẻ bán 1
 Có dễ dàng? Nới room tín dụng, nhìn từ phía người vay 2
 Tắc nghẽn: Gói hỗ trợ lãi suất 2% tắc nghẽn, mới chỉ giải ngân được hơn 0,081% 3
 Không như bề ngoài: Quỹ tỷ đô của Dragon Capital vẫn còn lỗ đậm 4
 Huyền thoại trở lại: FLC Faros (ROS) tiến thêm một bước trên hành trình trở lại giao dịch, thay đổi loạt lãnh đạo cấp

cao, sắp công bố BCTC kiểm toán?
5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX -71,16%
BAF -36,36%
EIB -33,75%
VPG -31,16%
DGW -29,15%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

13/12/2022: CPI của Mỹ tháng 11/2022 
15/12/2022: Quyết định lãi suất của Fed kỳ họp tháng 12/2022

Nhận định xu hướng thị trường Việt Nam
Thời gian
 

Tiêu cực Trung lập Tích cực

Ngày 13/12/2022 v    
Tuần 12/12 - 16/12 v    
Trong vòng 30 ngày tới   v  

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.680,00 0,55% -2,75% -4,71%
USD/JPY 137,55 0,72% 2,40% -6,99%
GBP/USD 1,23 0,00% 0,00% 6,96%
EUR/USD 1,05 0,00% 0,00% 6,06%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 111,50 1,36% 6,19% 35,98%
Thép cuộn cán nóng 670,00 0,45% -0,30% -6,03%
Gỗ 410,80 -0,41% 3,74% -11,01%
Bạc 23,30 -0,72% 0,73% 18,58%
Vàng 1.781,15 -0,86% -0,93% 8,11%
Đồng 3,80 -2,06% -1,30% 9,51%
Thép 3.647,00 -3,01% -0,82% 4,59%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cao su 136,30 -2,08% 1,19% 12,37%
Đường 19,38 -1,12% -0,51% 7,85%
Lợn hơi 81,95 0,45% -0,58% -3,51%
Lúa mì 733,00 2,84% -1,38% -18,78%
Cà phê 155,00 -1,74% -3,22% -12,77%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 77,99 2,48% -8,86% -15,95%
Khí tự nhiên 6,59 5,44% 4,94% 8,39%
Than 401,00 -0,37% 2,56% 11,70%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14.306,63 -0,45% -1,53% 7,26%
Dow Jones 34.005,04 1,58% -1,23% 3,89%
FTSE 100 7.445,97 -0,41% -1,46% 3,62%
Nikkei 225 27.842,33 -0,21% 0,23% 2,72%
S&P 500 3.990,56 1,43% -1,99% 3,06%

12/12/2022
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1. Độ rộng thị trường

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Dầu khí

Công nghiệp

Viễn thông

Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế

Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng

Tài chính

Tiện ích Cộng đồng

2,55%
1,15%
1,14%

1,01%
0,44%

-0,53%
-0,66%

-0,76%
-1,46%

-2,52%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/12/2022

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

EIB NVL TPB DGC KDC VHC HBC BWE CTD PLX SSI MBB VNM ACB VRE HPG STB TCB VHM VIC

0,91
0,57

0,22 0,20 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06

-0,73 -0,79 -0,80
-1,00 -1,07 -1,22 -1,32

-1,53

-2,49
-2,84

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

29/11 30/11 01/12 02/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 12/12

-118

635

-253

625

-9

-396

-49

97

920

-416

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

29/11 30/11 01/12 02/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 12/12

2.618

1.715

1.112

2.211

1.396

815
1.030

617
477

342

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGC 65.583 1.007.600
SHB 40.262 3.687.000
FRT 34.870 474.200
MSN 30.070 288.100
STB 28.274 1.255.100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HPG -28.711 -1.487.700
KDH -29.800 -1.041.000
VHM -31.803 -611.100
VRE -35.233 -1.252.700
VNM -39.902 -515.000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VND 13.392 899.000
TCH 7.597 999.600
HPG 3.884 223.300
PVD 3.417 199.700
PET 2.071 100.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -25.891 -268.000
VHM -27.003 -512.200
VIC -27.008 -406.100
VPB -35.927 -2.005.200
VNM -60.532 -762.700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.032,07 -1,88% -4,44% -0,16%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 16.395,50 26,68% -8,50% 52,82%
HNX 210,53 -2,98% -2,51% -0,86%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.746,57 -4,65% -2,75% 122,47%
Upcom 71,50 -0,14% -0,98% -6,52%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 544,27 -16,24% -21,69% 69,96%
P/E VNindex (x) 10,75 -1,92% -0,46% -0,19%
P/B VNindex (x) 1,66 -1,78% -0,60% 0,61%

12/12/2022

NIKKEI 225

27,842.33 -0.21%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

14,306.63 -0.45%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RIC 6,92%
OGC 6,89%
UDC 6,86%
PHC 6,85%
ACL 6,58%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

https://diendandoanhnghiep.vn/thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-van-vang-nguoi-mua-thua-ke-ban-235991.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/noi-room-tin-dung-nhin-tu-phia-nguoi-vay-post311684.html
https://vneconomy.vn//goi-ho-tro-lai-suat-2-tac-nghen-moi-chi-giai-ngan-duoc-hon-0-081.htm
https://vn.investing.com/news/stock-market-news/quy-ty-do-cua-dragon-capital-van-con-lo-dam-2004797
https://markettimes.vn/flc-faros-ros-tien-them-mot-buoc-tren-hanh-trinh-tro-lai-giao-dich-thay-doi-loat-lanh-dao-cap-cao-sap-cong-bo-bctc-kiem-toan-11171.html

