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HOSE  HNX  UPCOM 

Tổng số cổ phiếu 572  Tổng số cổ phiếu 348  Tổng số cổ phiếu 860 

Số mã tăng giá 249  Số mã tăng giá 86  Số mã tăng giá 166 

Số mã giảm giá 137  Số mã giảm giá 60  Số mã giảm giá 104 

Số mã tham chiếu 76  Số mã tham chiếu 69  Số mã tham chiếu 60 

Số mã không giao dịch 110  
Số mã không giao 

dịch 
133  Số mã không giao dịch 530 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/01/2023, VNINDEX tăng 2.41 điểm (tương đương 0.23%) lên 

mức 1055.76 điểm. Trên sàn HOSE có 249 mã tăng, 137 mã giảm và 76 mã giữ tham chiếu. Giá 

trị giao dịch giảm và khối lượng giao dịch của thị trường ngày hôm nay tăng so với phiên trước 

đó với tổng giá trị khớp lệnh đạt 8857.997 tỷ đồng. 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm VHM (+1.1605 điểm), SAB (+0.8023 

điểm), CTG (+0.6711 điểm), ACB (+0.6503 điểm), HPG (+0.5899 điểm). 

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm VCB (-2.5234 điểm), VNM (-

0.8169 điểm), EIB (-0.5414 điểm), VRE (-0.4927 điểm), VPB (-0.4127 điểm). 

BẢN TIN NGÀY 11/01/2023 

NHÓM VN30 DẪN SÓNG, THANH KHOẢN TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN 



 

 http://ecsc.vn                                                                                                                         E U R O C A P I T A L 

2 11/01/2023 

 

Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng nhưng với giá trị khoảng 270 tỷ trên toàn thị trường, 

trong đó khối ngoại tập trung bán mạnh nhất là VCB với giá trị bán ròng lên đến gần 30.13 tỷ 

đồng, tiếp theo là VNM với giá trị là 27.12 tỷ và cuối cùng là DGC với giá trị là 20.4 tỷ. Chiều 

ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng CTG với giá trị 47.55 tỷ, tiếp theo là FUEVFVND với 

giá trị là 42.99 tỷ và cuối cùng là VIC với giá trị là 29.98 tỷ. 

 

Trong 19 nhóm ngành ngày hôm nay, chỉ có 3 nhóm duy nhất giảm điểm đó là nhóm Dịch vụ 

tiện ích, Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp và Ngân hàng. Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành 

dẫn đầu chỉ số ngày hôm nay đó là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên và Viễn thông. 
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CHỈ SỐ NGÀNH 
 

  
 

          

Ngân hàng 
519.56 -0.53%             

Hàng hóa và dịch vụ công 

nghiệp 692.14 -0.25%             

Dịch vụ tiện ích 
643.92 -0.12%             

Thực phẩm & Đồ uống 
367.78 0.01%             

Phương tiện truyền thông 
973.62 0.01%             

Xây dựng & Vật liệu 
509.15 0.14%             

Hóa chất 
313.77 0.24%             

Ôtô & linh kiện phụ tùng 
748.55 0.24%             

Dịch vụ bán lẻ 
894.3 0.25%             

Bảo hiểm 
245.16 0.37%             

Công nghệ 
825.32 0.45%             

Dầu khí 
128.53 0.80%             

Y tế 
500.6 0.88%             

Bất động sản 
228.73 1.06%             

Du lịch & Giải trí 
272.11 1.09%             

Đồ dùng cá nhân và đồ gia 

dụng 576.65 1.11%             

Viễn thông 
558.75 1.23%             

Tài nguyên 
466.52 1.38%             

Dịch vụ tài chính 
536.86 1.39%             

 

CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

 Vi phạm quy định chứng khoán, Tập đoàn BGI (VC7) bị UBCKNN phạt nặng: 

Theo đó, VC7 bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị 

định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, do có hành vi không 

công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, VC7 đã không 

công bố thông tin theo quy định trên hệ thống của UBCKNN và HNX đối với Quyết 
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CHỈ SỐ NGÀNH
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định 30/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan - 

Công ty CP Xây dựng BGI. 

 Điện Gia Lai (GEG) lập công ty con vốn 100 tỷ đồng, hoạt động trong mảng năng 

lượng tái tạo: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) 

vừa thông qua chủ trương thành lập công ty mới hoạt động trong lĩnh vực năng 

lượng tái tạo. Theo đó, Công ty CP Năng lượng Solwind sẽ là thành viên mới nhất trong 

hệ sinh thái của GEG. Năng lượng Solwind có trụ sở tại đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

2, Quận Tân Bình, TP.HCM. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 100 tỷ đồng, trong đó 

GEG nắm giữ 49,99% - tương ứng 49,99 tỷ đồng. Dự kiến số cổ phần còn lại do một đối 

tác khác nắm giữ, danh tính chưa được tiết lộ. 

 Năm 2023, Gemadept (HOSE: GMD) được dự báo lãi đậm nhờ thương vụ thoái 

vốn cảng Nam Hải Đình Vũ: Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP 

Gemadept (HOSE: GMD) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 

Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ (chủ đầu tư dự án cùng tên). Tính tới 30/9/2022, 

Gemadept đang sở hữu 84,66% vốn tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ, tương 

đương 338,64 tỷ đồng. Cảng Nam Hải Đình Vũ là dự án quan trọng của Gemadept suốt 

nhiều năm qua. Cảng này có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, là cảng container lớn 

nhất của Gemadept tại Hải Phòng, được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. 

Công suất thiết kế của cảng Nam Hải Đình Vũ là 550.000 TEU/năm; diện tích bãi CY 

là 200.000m2 và khả năng tiếp nhận tàu lên tới 48.000 DWT. 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa 

thông qua nghị quyết về việc vay vốn Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản 

Hà An với số tiền 1.080 tỷ đồng: Theo đó, khoản vay có thời hạn 1 năm, lãi suất cố 

định 8%/năm. Đất Xanh cho biết, mục đích bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự 

án.Được biết, Bất động sản Hà An là công ty con của Đất Xanh, có vốn điều lệ 8.800 tỷ 

đồng, trong đó 99,99% cổ phần thuộc sở hữu của công ty mẹ. Bất động sản Hà An thành 

lập ngày 23/2/2018, trụ sở đặt ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro, UPCoM: HTM) vừa công bố 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn của Cục Thuế thành 

phố Hà Nội: Theo đó, Hapro đã có nhiều vi phạm quy định hành chính về thuế gồm: 
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chưa kê khai phụ lục mẫu 01 giao dịch liên kết; Còn kê khai thuế GTGT đầu vào của 

hoạt động dự án đầu tư để khấu trừ thuế GTGT của hoạt động SXKD; Chưa thực hiện 

kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư; Kê khai chưa đúng thời điểm doanh thu 

tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tại số 5 Lê Duẩn; kê khai sai chi tiêu 22 - 

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai tháng 1/2021; Còn 

phân bổ thuế GTGT không được khấu trừ tương ứng với doanh thu hàng hóa dịch vụ 

bán ra không chịu thuế. 

 PVChem bị phạt và truy thu thuế gần 208 triệu đồng: Theo đó, ngày 19/12/2022, 

Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 62839/QĐ - CTHN -TTKT3 - XPVPHC 

xử lý vi phạm hành chính về thuế thời kỳ thanh tra đối với Tổng Công ty Hóa chất và 

Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PV Chem, HNX: PVC). Theo quyết định này, với lỗi về thuế 

giá trị gia tăng, PVChem đã kê khai khấu trừ hóa đơn hàng hóa dịch vụ không hợp pháp 

(sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng), kê khai thiếu doanh thu không chịu thuế đối với 

hàng chuyển khẩu (lưu huỳnh) và mặt hàng KCI (phân bón), phân loại sai khoản mục 

đối với khoản lãi trả chậm. 

 Bảo Minh (BMI) ước thu hơn 6.200 tỷ đồng trong năm 2022, vượt 10% kế hoạch: 

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) đã công bố kết quả hoạt động 

kinh doanh sơ bộ năm 2022 với các tiêu khả quan. Theo đó, Bảo Minh báo doanh thu 

đạt hơn 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Năm nay, HĐQT Bảo Minh 

thông qua kế hoạch tổng doanh thu ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với năm 

2021; lợi nhuận trước thuế ở msc 340 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Như vậy với kết quả 

dự kiến, Bảo Minh đã vượt gần 10% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi 

nhuận đề ra. 

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG TUẦN 09/01/2023 – 13/01/2023 

STT 
Ngày 

ĐKCC 

Mã 

chứng 

khoán 

Nội dung 
Sàn 

niêm yết 

1 9/1/2023 PNJ PNJ: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022  HOSE 

2 10/1/2023 CTT 
CTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2023 

HNX 

3 10/1/2023 TNG TNG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền  HNX 

https://www.vsd.vn/ad/155452
https://www.vsd.vn/ad/155446
https://www.vsd.vn/ad/155446
https://www.vsd.vn/ad/155447
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4 10/1/2023 GDT GDT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021  HOSE 

5 10/1/2023 NVL NVL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  HOSE 

6 11/1/2023 LIX LIX: Tạm cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt  HOSE 

7 11/1/2023 VTK 
VTK: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

UpCOM 

8 12/1/2023 DRC DRC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền  HOSE 

9 12/1/2023 S55 S55: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HNX 

10 12/1/2023 DPH DPH: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền  UpCOM 

11 12/1/2023 BSH BSH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  UpCOM 

12 12/1/2023 TNA TNA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  HOSE 

13 13/01/2023 QTC QTC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  HNX 

14 13/01/2023 VWS 
VWS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ 

tức năm 2022 bằng tiền  

UpCOM 

15 13/01/2023 PCC PCC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  UpCOM 

16 13/01/2023 VRG VRG: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền  UpCOM 

 

https://www.vsd.vn/ad/155451
https://www.vsd.vn/ad/155462
https://www.vsd.vn/ad/155458
https://www.vsd.vn/ad/155494
https://www.vsd.vn/ad/155494
https://www.vsd.vn/ad/154867
https://www.vsd.vn/ad/155194
https://www.vsd.vn/ad/155416
https://www.vsd.vn/ad/155428
https://www.vsd.vn/ad/155498
https://www.vsd.vn/ad/155438
https://www.vsd.vn/ad/155445
https://www.vsd.vn/ad/155445
https://www.vsd.vn/ad/155568
https://www.vsd.vn/ad/155592

