
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 07/12:  
Thị trường đóng cửa 1041.02 điểm, giảm 7.67 điểm tương ứng với 0,73%. Hôm nay tiếp tục là một
phiên điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày phục hồi mạnh từ đáy, tuy có những nhịp hồi phục xen kẽ trong
phiên nhưng lực cầu chưa đủ mạnh. Điểm sáng thị trường phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu
trụ, cụ thể là cổ phiếu họ Vingroup như VIC VHM VRE có vai trò nâng đỡ chỉ số, đặc biệt là cổ phiếu
VIC khi đóng cửa với mức kịch trần sau thông tin nộp hồ sơ IPO lên UBCK Mỹ. 
Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhưng với thanh khoản giảm chỉ 1001.37 tỷ, tập trung mua VIC, VHM,
STB.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 07/12/2022
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 
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HƯỚNG

VNINDEX 07/12/2022

Tham chiếu: 1048.69
Mở cửa: 1046.72

Đóng cửa: 1041.02
Thấp - cao: 1034.92 - 1059.79

Khối lượng giao dịch:920,936,064
Tổng giá trị: 14,043.73 tỷ

 
Tăng: 101 (6) 

Giảm: 360 (60) 
Đứng giá: 46
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Khối lượng Mua 72,423,496 Giá trị Mua 1881.67 tỷ

Khối lượng Bán -44,122,624 Giá trị Bán - 880.30 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

28,300,872
GT Mua/Bán

ròng
1001.37 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

VN Index kết phiên tạo mẫu hình nến Spining top cho thấy tâm lý giằng co của phe mua và phe
bán. VN Index vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 1040 là nhờ nhóm cổ phiếu của Vingroup và lực
cầu khối ngoại, mã giảm điểm chiếm áp đảo trong phiên nên rủi ro ngắn hạn vẫn đáng kể nếu
như lực cầu không được cải thiện trong các phiên tới. Nhà đầu tư đã hiện thực hóa lợi nhuận nên
duy trì tỷ trọng tiền trong tài khoản để quan sát các phiên tiếp theo. Đồng thời, nhà đầu tư cũng
nên quan sát và quan sát các cổ phiếu thuộc nhóm ngành hồi phục tốt nhất thị trường tại các mốc
hỗ trợ.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Ngày 7/12 hôm nay, Công ty VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. (VinFast Singapore) công bố đã nộp
hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (“SEC”) để phát hành cổ phiếu phổ
thông lần đầu ra công chúng. Theo đó, VinFast dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global
Select Market với mã “VFS.” Số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định
(Nguồn: cafef.vn).
Động thái mua gom “ồ ạt” của nhà đầu tư Thái Lan thời gian gần đây khiến dòng vốn ngoại đổ vào chứng
khoán Việt Nam qua kênh ETF càng trở nên sôi động. Theo tin từ Sở GDCK Thái Lan (SET), tính đến hết
ngày 6/12, lượng chứng chỉ lưu ký DR FUEVFVND (FUEVFVND01) dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM
VNDiamond ETF do Bualuang Securities phát hành đã tăng vọt lên 169,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị vốn
hóa 5,56 tỷ Bath (~3.800 tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi giữa DR và chứng chỉ quỹ cơ sở là 1:1 đồng nghĩa với
việc nhà đầu tư Thái Lan hiện đang gián tiếp sở hữu 169,8 triệu chứng chỉ FUEVFVND. Con số này đã tăng
đến 59,1 triệu đơn vị so với thời điểm cuối tháng 10. Cần phải lưu ý rằng, dòng tiền đến từ xứ Chùa Vàng đã
gom rất mạnh chứng chỉ quỹ ETF này qua kênh DR trong tháng 10 trước đó. (Nguồn: vnexpress.net)
Chốt phiên giao dịch 6/12, dầu thô Mỹ WTI giảm 3,5% về 74,25 USD một thùng – thấp nhất kể từ tháng
12/2021. Loại dầu này đã mất giá 43% kể từ khi chạm 130 USD hồi tháng 3 do xung đột Nga –
Ukraine.Dầu Brent hôm qua cũng giảm 4%, về 79,5 USD một thùng – thấp nhất kể từ tháng 1. Sáng nay, giá
Brent và WTI vẫn dao động quanh mốc đóng cửa hôm qua. (Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (mã chứng khoán: PRE) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
bằng tiền với tỷ lệ 9%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
 Công ty Cổ phần S.P.M (mã chứng khoán: ) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng
tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: PVC) chốt ngày đăng ký cuối cùng
trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 2,3%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
 Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP) chốt ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ
tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các thông tin và nhận định trong báo cáo này được thu thập,
tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên APG không đảm bảo tất cả các thông tin trên là hoàn
toàn chính xác cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của chúng. Những nội dung của báo
cáo trên là dựa trên phân tích của đội ngũ tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của APG. 

Báo cáo trên không có mục đích quảng cáo, khuyến nghị mua hay bán các chứng khoán và cũng
không được xây dựng theo yêu cầu của bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Các nhận định này có thể
thay đổi mà không cần báo trước và APG không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo
cáo sau thời điểm này. Nhà đầu tư do đó chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo và tự
chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc mục
đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
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