
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB 4,90%
VPB 2,02%
SAB 1,16%
ACB 1,11%
VRE 0,97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KPF 30,52%
CCI 20,76%
SGT 18,00%
BTT 16,50%
OGC 13,49%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SBT 6,99%
HAG 6,96%
EVF 6,57%
SVC 6,20%
STG 5,39%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

APG 101,63%
MCG 64,63%
TGG 60,38%
VNG 57,82%
VIP 43,22%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -6,98%
NVL -6,75%
KDH -2,71%
SSI -2,53%
POW -2,34%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH -7,00%
LAF -6,99%
IBC -6,99%
CVT -6,98%
PTC -6,97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB 4,43%
VPB 3,22%
HDB 2,13%
VCB 0,64%
VNM 0,38%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IBC -34,84%
PSH -22,70%
FTM -22,61%
CLW -18,75%
DRH -18,25%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Phiên ngày 21/12 thị trường đã hồi phục vào cuối phiên nhưng thanh khoản đã sụt giảm mạnh, cũng với đó nhóm Bất
động sản vẫn đang ở trạng thái tiêu cực. Thị trường có thể có nhịp hồi nhẹ vào phiên hôm nay. Chúng tôi cho rằng nhịp
điều chỉnh này vẫn sẽ tiếp tục. Vì vậy NĐT cần bình tĩnh quan sát, tránh fomo theo thị trường và giữ tỷ trọng tiền mặt
phù hợp. Áp lực bán gia tăng có thể đưa thị trường về vùng hỗ trợ 950 – 970, NĐT quan sát thị trường phản ứng tại
vùng này và quan sát các tín hiệu kĩ thuật tạo đáy tại đây để tìm cơ hội giải ngân.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POM 21,76%
EIB 12,94%
HVN 10,47%
LGC 8,65%
STG 7,91%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IBC -81,09%
FTM -58,60%
CLW -35,00%
RIC -33,81%
TV2 -33,23%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/12/2022

Biểu đồ VNINDEX
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Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPG 56,20%
STB 55,45%
SSI 38,85%
KDH 32,11%
TCB 21,76%

1.019

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NLG 62,23%
POM 56,41%
KBC 54,12%
NKG 52,65%
HSG 51,15%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -22,58%
NVL -16,48%
VIC -10,88%
KDH -10,04%
VHM -8,49%

VNINDEX

1,018.88 -0.42%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIX -6,99%
QCG -6,99%
GEX -6,97%
BCG -6,92%
HPX -6,90%

HNX

204.46 -1.48%

UPCOM

70.70 -0.46%

DOW JONES

33,376.48 +1.60%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -66,18%
PDR -57,37%
GAS -8,73%
SAB -5,15%
BVH -1,34%

Nhận định thị trường và chiến lược

“VÙI DẬP RỒI VỚT VÁT”

Rút chân cuối phiên, Bất động sản vẫn lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12/2022, VNIndex giảm 4.25 điểm
(-0.42%) về mức 1018.88. Thị trường mở cửa duy trì đà hồi phục từ phiên trước với lực kéo chủ yếu đến từ các trụ đỡ của
nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, tình trạng xanh vỏ đỏ lòng diễn ra khi điểm số được giữ bởi các cổ phiếu lớn và phần còn
lại đều đỏ điểm. Áp lực bán gia tăng từ đầu phiên chiều đẩy VNIndex giảm điểm sâu về mốc 1005. VNIndex ghi nhận
giảm hơn 27 điểm vào khung giao dịch 14h và xuất hiện nhiều mã giảm sàn tới từ nhóm Bất động sản. Sau đó thị
trường bất ngờ tăng lại vào 14h20 dẫn đầu bởi nhóm VN30. Thanh khoản giao dịch đã có sự giảm sút so với phiên trước
đó, toàn thị trường đạt hơn 15.1 ngàn tỷ. Kết phiên giao dịch có hơn 200 mã tăng điểm và 29 mã tăng trần, ở chiều
ngược lại có tới 473 mã giảm và 56 mã giảm sàn trên toàn thị trường. 

Rổ VN30 là trụ đỡ chính kéo chỉ số tăng lại vào cuối phiên với 14 mã tăng và ở chiều ngược lại với 13 mã giảm và kết
phiên chỉ số VN30 tăng 3.31 điểm (+0.32%). Các nhóm chỉ số khác ghi nhận giảm điểm với chỉ số giảm mạnh nhất là
VNSML (-1.98%), tiếp theo đó là VNMID (-1.12%), VNDIAMOND (-0.14%). Bên cạnh đó, nhóm VNFINLEAD có phiên tăng
nhẹ (+0.66%). 

Xét theo nhóm ngành, sự tiêu cực diễn ra ở các nhóm ngành Bất động sản và Xây dựng khi có nhiều mã kết phiên vẫn
nằm sàn như NVL, PDR, DIG, CEO,… Các nhóm ngành đã rút chân vào cuối phiên và thu hẹp đà giảm tiêu biểu là Ngân
hàng, Chứng khoán, Thép. Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là VIC (-1.79%), GAS (-1.24%), CTG (-1.79%)... Bên cạnh đó
cũng các mã tích cực giữ chỉ số là VNM (+1.27%), STB (4.90%), VPB (2.02%)... 

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên mua ròng mạnh mẽ trên sàn HOSE với giá trị đạt hơn 1600 tỷ. Trong đó các mã
đáng chú ý gồm EIB mua ròng đạt 1219.18 tỷ đồng, HPG với 54 tỷ... Mã bị bán mạnh nhất trong phiên là STB với giá trị
bán đạt 28.89 tỷ. 

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, VNIndex đã dừng giảm và rút chân ở đường SMA 50 ngày. Chỉ số đã đâm thủng qua
mức hỗ trợ 1030 và giá đã nằm dưới 2 đường chỉ báo MA10 và MA20. Thị trường rút chân vào cuối phiên tuy nhiên
thanh khoản cả phiên đã sụt giảm mạnh so với các phiên trước đó thể hiện lực cầu chưa tích cực tham gia tại đây. Ngoài
ra nhóm Bất động sản đóng phiên vẫn giảm mạnh với nhiều cổ phiếu sàn gây tác động tâm lý lo sợ đến thị trường
chung.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX -26,19%
HBC -18,17%
VGC -17,77%
FTS -17,05%
VCG -16,32%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm sâu hơn vào thứ Tư khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của sự
thay đổi chính sách bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, với chỉ số Nikkei kéo dài mức thua lỗ xuống mức thấp
nhất trong hơn hai tháng. 

Làn sóng tăng lãi suất ở châu Á có thể gần đạt đỉnh: Các ngân hàng trung ương ở châu Á đã dành nguyên năm 2022 để
đối phó với lạm phát bằng cách tăng lãi suất, và họ được cho là sẽ chuyển trọng tâm chính sách vào năm tới trong bối
cảnh giá cả đang tăng chậm lại và các nền kinh tế bắt đầu cảm nhận được nguy cơ suy thoái toàn cầu. 

Nhà máy, chuỗi cung ứng Trung Quốc lại hỗn loạn vì dịch COVID-19: Việc đại dịch COVID-19 càn quét khắp Trung Quốc
đang gây ra sự gián đoạn trên diện rộng, việc thiếu nhân công có thể khiến dây chuyền sản xuất và logistics của các nhà
máy phải tạm ngừng, chuỗi cung ứng rơi vào hỗn loạn.

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



 Loạt doanh nghiệp ra tay 'đỡ giá' cổ phiếu 1
 Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng tiền về 2
 Chứng khoán Việt Thành bị phạt vì mạnh tay mua CII, VPB 3
 Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ? 4
 Một cá nhân bất ngờ mua vào 30,77 triệu cổ phiếu Gỗ Trường Thành (TTF) và trở thành cổ đông lớn 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX -76,14%
CKG -27,84%
VPG -25,26%
DHC -25,09%
NBB -25,00%

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

22/12/2022: Công bố GDP quý 3/2022 của Mỹ 
29/12/2022: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 12/2022

Nhận định xu hướng thị trường Việt Nam
Thời gian
 

Tiêu cực Trung lập Tích cực

Ngày 22/12/2022   v  
Tuần 19/12 - 23/12 v    
Trong vòng 30 ngày tới   v  

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

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

USD/VND 23.700,00 -0,13% 0,42% -4,69%
USD/JPY 132,38 0,52% -2,35% -6,08%
GBP/USD 1,21 -0,82% -2,42% 3,42%
EUR/USD 1,06 0,00% 0,00% 3,92%

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

 

%T-7 %T-30

Thép 3.918,00 0,93% 0,20% 8,80%
Gỗ 377,90 0,75% -6,92% -17,85%
Quặng sắt 110,50 0,45% -2,64% 20,77%
Đồng 3,81 0,26% -0,78% 1,33%
Vàng 1.814,13 -0,18% 0,21% 3,38%
Bạc 23,97 -0,83% 1,01% 10,61%
Thép cuộn cán nóng 660,00 -1,49% -0,75% -0,60%

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

 

%T-30

Đường 20,75 0,83% 5,01% 7,07%
Lợn hơi 88,40 4,93% 4,52% -0,84%
Cà phê 169,35 0,92% 2,64% 2,54%
Lúa mì 767,75 2,30% 2,26% -7,02%
Cao su 132,00 0,08% -3,65% 2,09%

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

Dầu thô Brent 82,20 2,76% 1,88% -10,74%
Khí tự nhiên 5,33 0,00% -23,20% -19,36%
Than 401,40 0,34% -0,89% 23,51%

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 14.097,82 1,54% -2,76% -0,34%
Dow Jones 33.376,48 1,60% -2,15% 2,65%
FTSE 100 7.497,32 1,72% -0,07% 1,65%
Nikkei 225 26.387,72 -0,68% -5,61% -4,79%
S&P 500 3.878,44 1,49% -3,51% 3,46%

21/12/2022
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1. Độ rộng thị trường

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5%

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Ngân hàng
Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Công nghiệp

Tài chính
Nguyên vật liệu

Dầu khí
Viễn thông

0,69%
0,46%

0,10%
-0,64%

-0,77%
-0,92%

-1,21%
-1,25%

-1,43%
-1,48%

-1,87%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/12/2022

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VPB VNM STB VHM MSN SAB ACB FPT SBT VRE SSI GEX DCM VGC HVN VCB NVL CTG GAS VIC

0,58 0,52 0,51
0,32 0,31 0,31

0,21 0,16 0,15 0,14

-0,18 -0,21 -0,22 -0,26
-0,35 -0,35

-0,53 -0,59 -0,61

-0,94

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

08/12 09/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 19/12 20/12 21/12

97

920

-416

141
32

192

5

-352

20

297

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

08/12 09/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 19/12 20/12 21/12

617
477

342

935

25

303 286
119

1.913

1.687

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

 

KLGD (CP)

EIB 1.219.178 43.547.100
HPG 53.650 2.861.900
NVL 45.199 2.925.300
SHB 44.061 4.187.000
SBT 39.390 2.739.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -6.331 -246.000
FUEVFVND -8.183 -365.100
NKG -9.918 -721.100
VIC -10.084 -185.000
STB -28.552 -1.246.500

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

 

KLGD (CP)

EIB 179.926 6.426.600
QNS 168.750 4.500.000
NVB 32.400 2.025.000
FUEVFVND 19.557 874.300
E1VFVN30 18.203 1.041.800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MCM -1.875 -50.000
VPB -3.962 -230.900
FUESSVFL -5.967 -403.900
HPG -14.307 -748.800
NVL -178.021 -11.645.302

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

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

VNINDEX 1.018,88 -0,42% -2,73% 7,56%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14.406,96 -17,48% 8,87% 33,06%
HNX 204,46 -1,48% -4,27% 6,27%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.355,23 -22,99% -3,52% 55,40%
Upcom 70,70 -0,46% -1,59% 2,76%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 681,34 -4,40% 25,36% 44,01%
P/E VNindex (x) 10,61 -0,38% -1,30% 3,31%
P/B VNindex (x) 1,64 0,00% -1,20% 3,80%

21/12/2022

NIKKEI 225

26,387.72 -0.68%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

14,097.82 +1.54%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DHA 7,00%
RIC 6,92%
THI 6,91%
COM 6,87%
GIL 6,84%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

https://vietnamnet.vn/loat-doanh-nghiep-ra-tay-do-gia-co-phieu-2092620.html
https://baodautu.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-giam-manh-ngan-hang-nha-nuoc-hut-rong-tien-ve-d180724.html
https://vn.investing.com/news/stock-market-news/chung-khoan-viet-thanh-bi-phat-vi-manh-tay-mua-cii-vpb-2006079
https://vn.investing.com/news/stock-market-news/se-co-he-thong-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-phat-hanh-rieng-le-2006089
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/mot-ca-nhan-bat-ngo-mua-vao-3077-trieu-co-phieu-go-truong-thanh-ttf-va-tro-thanh-co-dong-lon-post312267.html

