
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 08/12:  
Thị trường đóng cửa 1050.53 điểm, tăng 9.51 điểm tương ứng với 0,91%. Sau hai phiên điều chỉnh
mạnh thì lực cầu đã tăng mạnh từ phiên sáng giúp hầu hết các cổ phiếu xanh mạnh từ đầu phiên, thậm
chí một số cố phiếu vốn hóa lớn tăng trần như STB, TCB, SSI giúp cho VNIndex có thời điểm đạt mốc
107x điểm. Đến phiên chiều lực bán gia tăng khiến cho thị trường không còn giữ được đà tăng mạnh
mẽ. Hai cổ phiếu NVL và HPX đã quay trở lại trạng thái chất sàn.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhưng với thanh khoản nhỏ dần với 577.46 tỷ, tập trung mua VIC, STB,
FUEVND.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường phiên 08/12/2022
Nhận định xu hướng chỉ số
Hoạt động của khối ngoại 
Cổ phiếu đáng chú ý 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

I.
II.
III.
IV.

HƯỚNG

VNINDEX 08/12/2022

Tham chiếu: 1041.02
Mở cửa: 1055.21

Đóng cửa: 1041.02
Thấp - cao: 1045.98 - 1078.09

Khối lượng giao dịch:916,987,584
Tổng giá trị: 15,450.76 tỷ

 
Tăng: 334 (34) 
Giảm: 115 (9) 

Đứng giá: 55
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Khối lượng Mua 58,170,704 Giá trị Mua 1646.49 tỷ

Khối lượng Bán -36,261,316 Giá trị Bán -1069.03 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

21,909,388
GT Mua/Bán

ròng
577.46 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Áp lực bán trong phiên chiều đã khiến cho VN Index xuất hiện nến đuôi dài, hiện tượng này xảy
ra khi VN Index đi vào vùng mây nên xác xuất VN Index  rơi về vùng 1000 đã xuất hiện. Tuy
nhiên, các nhóm ngành Ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ đóng cửa vẫn giữ được giá trần là những
tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát các nhóm ngành kể trên trong các phiên
điều chỉnh, không sử dụng đòn bẩy và duy trì tỷ trọng cổ phiếu khoảng 30% danh mục.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sáng 7-12, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân
dân TP Hà Nội, đã báo cáo HĐND TP Hà Nội về công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử nghiêm minh một số vụ án dư luận xã hội
quan tâm như: Vụ án liên quan tới Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.
(Nguồn: cafef.vn).
Năm sau, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư, phát triển cho các dự án,
công trình trọng điểm. Nội dung trên nằm trong Nghị quyết phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính
quyền địa phương năm 2023 của UBND tỉnh, mới được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua, sáng 8/12. Ông
Vĩnh Thông, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, với hai
kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu do UBND tỉnh này quyết định căn cứ vào khung lãi
suất do Bộ Tài chính thông báo và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành (dự kiến vào tháng 7/2023).
(Nguồn: vnexpress.net)
Đến tháng 6, Tổng cục Hải quan cho biết đã thực hiện 21 trong tổng số 24 điều khoản của Hiệp định tạo
thuận lợi thương mại. Việt Nam dự kiến tuân thủ đầy đủ Hiệp định này của WTO vào cuối năm 2024.
Thông tin được công bố tại Hội nghị Thương mại "Cải cách Hải quan và Triển vọng Thương mại Việt Nam"
ngày 7/12. Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), đơn vị tài trợ Dự án Tạo thuận lợi Thương mại, đánh
giá những cải cách của Việt Nam được thực hiện đến nay đã tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn;
đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam cả trong khu vực và trên toàn cầu
(Nguồn: vnexpress.net)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

CTCP Điện tử Biên Hòa (mã chứng khoán: BEL) chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ
5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) chốt ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức
năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán: PGI) chốt ngày đăng ký cuối cùng ttạm ứng
cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022



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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

PGD HN: 132 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh Tp.HCM: 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 024.39410277

Fax: 024.39410323

Website: www.apsi.vn
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