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HOSE 

Tổng số cổ phiếu 571 

Số mã tăng giá 168 

Số mã giảm giá 197 

Số mã tham chiếu 83 

Số mã không giao 

dịch 
123 

 

HNX 

Tổng số cổ phiếu 348 

Số mã tăng giá 66 

Số mã giảm giá 76 

Số mã tham chiếu 64 

Số mã không giao 

dịch 
142 

 

UPCOM 

Tổng số cổ phiếu 860 

Số mã tăng giá 179 

Số mã giảm giá 133 

Số mã tham chiếu 100 

Số mã không giao 

dịch 
448 

 

   

Kết thúc phiên giao dịch thứ sáu ngày 13/01/2023, VNINDEX tăng 3.78 điểm (+0.36%) lên 

mức 1,060.17. Trên sàn HOSE có 168 mã tăng, 197 mã giảm, và 83 mã tham chiếu. Thanh 

khoản của thị trường tăng 22.08% so với phiên hôm trước, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 

8,897.64 tỷ đồng. 

 

 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm VCB (+1.18%), VPB (+1.17%).  

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm NVL (-0.32%), ACB (-0.29%) 

BẢN TIN NGÀY 13/01/2023 

INDEX TĂNG NHẸ, GIAO DỊCH THỎA THUẬN ĐỘT BIẾN CỔ PHIẾU EIB 
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Khối ngoại mua ròng khoảng 1,021.212 tỷ, trong đó mua mạnh nhất là E1VFVN30 với giá trị 

mua ròng lên đến 46.33 tỷ. Chiều ngược khối ngoại bán ròng khoảng 4,066.161 tỷ, trong đó 

EIB bị bán ròng nhiều nhất với giá trị bán ròng 3,393.98 tỷ. 

 

Về nhóm ngành thì 12/17 nhóm giảm điểm. Trong đó nhóm ngành giảm mạnh nhất phải kể 

đến nhóm Du lịch & Giải trí (-1.71%), tiếp sau đó là các nhóm ngành như hóa chất (-0.91%), 

công nghệ (-0.80%), ô tô & linh kiện phụ tùng (-0.70%),… 
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Chỉ số ngành 

Ngành Điểm 
Thay 

đổi 

Viễn 

thông 
575.88 2.84% 

Thực 

phẩm & 

Đồ uống 

369.75 1.04% 

Ngân 

hàng 
524.34 0.82% 

Dịch vụ 

tài chính 
539.02 0.69% 

Bảo hiểm 248.41 0.64% 

Đồ dùng 

cá nhân 

và đồ gia 

dụng 

579.92 0.33% 

Y tế 495.89 0.24% 

Bất động 

sản 
228.89 -0.02% 

Hàng hóa 

và dịch 

vụ công 

nghiệp 

694 -0.09% 

Dịch vụ 

tiện ích 
648.87 -0.13% 

Xây dựng 

& Vật 

liệu 

509.48 -0.28% 

Phương 

tiện 

truyền 

thông 

971.78 -0.39% 

Tài 

nguyên 
462.78 -0.41% 

Dầu khí 130.89 -0.43% 

Dịch vụ 

bán lẻ 
883.23 -0.43% 

Ôtô & 

linh kiện 

phụ tùng 

740.46 -0.70% 

Công 

nghệ 
817.14 -0.80% 

Hóa chất 312.19 -0.91% 

Du lịch & 

Giải trí 
266.64 -1.71% 
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CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

• LDG: CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua 

thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. 

• TCD: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) vừa 

thông qua điều chỉnh phương án sử dụng hơn 872 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021. 

• SJS: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HOSE: 

SJS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 

2022. 

• QPH: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử 

phạt hành chính về 2 hành vi vi phạm của ông Lê Thái Hưng với tổng số tiền 75 triệu 

đồng. 

• HDC: Ngày 12/01/2023, CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: 

HDC) công bố kết quả chào bán lô trái phiếu trị giá 70 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, với 

lãi suất 11.5%/năm. Trái chủ duy nhất mua toàn bộ lô trái phiếu này là CTCP Chứng 

khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities, HOSE: CTS). 

• CGV: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt đối 

với CTCP Vinaceglass (UPCoM: CGV) vào ngày 10/01. 

• HNG: Theo văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), CTCP 

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã đề nghị  UBCKNN gia 

hạn thời gian công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và Báo cáo tình hình quản trị công 

ty năm 2022. 

• TIP: Gần 6 tháng từ khi huy động được hơn 975 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu 

năm 2022, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã có báo cáo 

về tiến độ sử dụng vốn từ đợt huy động. Đáng chú ý, phương án sử dụng vốn khác 

hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu 

• HND: CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) nhận được quyết định xử phạt từ 

Cục thuế TP. Hải Phòng với số tiền phạt và truy thu lên đến gần 1.8 tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG NGÀY 13/01 – 15/01 

STT Mã 

CK 

Sàn Ngày 

GDKHQ▼ 

Ngày ĐKCC Ngày thực 

hiện 

Nội dung sự 

kiện 

Loại Sự kiện 

1 L18 HNX 13/01/2023 16/01/2023 20/02/2023 Trả cổ tức năm 

2021 bằng tiền, 

800 đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

2 DDV UPCoM 13/01/2023 16/01/2023 10/02/2023 Trả cổ tức năm 

2022 bằng tiền, 

500 đồng/CP 

Trả cổ tức bằng 

tiền mặt 

 


