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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 294  Số mã tăng giá 120  Số mã tăng giá 171 

Số mã giảm giá 119  Số mã giảm giá 55  Số mã giảm giá 87 

Số mã tham chiếu 60  Số mã tham chiếu 54  Số mã tham chiếu 57 

Số mã không giao dịch 99  
Số mã không giao 

dịch 
119  Số mã không giao dịch 545 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/01/2023, VNINDEX tăng 9.8 điểm (tương đương 0.89%) lên 

mức 1108.08 điểm. Trên sàn HOSE có 294 mã tăng, 119 mã giảm và 60 mã giữ tham chiếu. Giá 

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

phiên trước đó với tổng giá trị khớp lệnh đạt 11729.742 tỷ đồng. 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm VCB (+3.6132 điểm), BID (+1.0773 

điểm), MSN (+0.7518 điểm), VIC (+0.6638 điểm), ACB (+0.4243 điểm). 

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm HPG (-0.7671 điểm), VHM (-

0.3194 điểm), VPB (-0.2453 điểm), SAB (-0.2055 điểm), BCM (-0.0516 điểm). 

BẢN TIN NGÀY 19/01/2023 

KẾT PHIÊN NHÂM DẦN MỸ MÃN, NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM ĐÓN TẾT 
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Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng nhưng với giá trị khoảng 750 tỷ trên toàn thị trường, 

trong đó khối ngoại tập trung bán mạnh nhất là HPG với giá trị bán ròng lên đến gần 32.81 tỷ 

đồng, tiếp theo là DGC với giá trị là 30.87 tỷ và cuối cùng là PNJ với giá trị là 21.88 tỷ. Chiều 

ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng SSI với giá trị 121.59 tỷ, tiếp theo là VIC với giá trị 

là 73.1 tỷ và cuối cùng là CTG với giá trị là 70.7 tỷ. 

 

Trong 19 nhóm ngành ngày hôm nay, có 2 nhóm ngành giảm điểm, đó là các nhóm: Tài nguyên 

và Viễn thông,17 nhóm ngành còn lại đều giữ được đà tăng điểm tốt, tiêu biểu là các nhóm 

ngành Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính và Dịch vụ tiện ích. 
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CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

CHỈ SỐ NGÀNH 
 

  
 

          

Tài nguyên 487.38 -1.64%             

Viễn thông 598.12 -0.43%             

Hàng hóa và dịch vụ công 

nghiệp 
710.22 0.17% 

            

Bất động sản 235.45 0.17%             

Ôtô & linh kiện phụ tùng 736.05 0.35%             

Thực phẩm & Đồ uống 379.61 0.56%             

Công nghệ 854.08 0.70%             

Dầu khí 136.88 0.83%             

Hóa chất 333.63 0.85%             

Xây dựng & Vật liệu 527.24 1.04%             

Dịch vụ bán lẻ 933.69 1.04%             

Phương tiện truyền thông 1008.88 1.24%             

Ngân hàng 556.74 1.38%             

Y tế 504.15 1.42%             

Du lịch & Giải trí 277.62 1.55%             

Đồ dùng cá nhân và đồ gia 

dụng 
603.65 1.57% 

            

Dịch vụ tiện ích 657.52 1.94%             

Dịch vụ tài chính 581.55 1.98%             

Bảo hiểm 252.72 2.40%             

 

 Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2022: Theo báo cáo 

tài chính quý IV/2022 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) cho thấy doanh 

thu thuần đạt 2.238 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

 Vĩnh Hoàn (VHC) có doanh thu xuất khẩu tháng 12/2022 giảm 31%: Công ty CP 

Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 12/2022 với doanh thu 

xuất khẩu giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 661 tỷ đồng. 
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 Nhà Đà Nẵng (NDN) lần đầu báo lỗ kể từ khi lên sàn: Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Nhà Đã Nẵng (Nhà Đà Nẵng - Mã: NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022, 

với doanh thu đạt 955 triệu đồng và lỗ sau thuế 12,5 tỷ đồng. 

 Nước Thủ Dầu Một (TDM) báo lãi 74 tỷ đồng quý IV/2022: Công ty CP Nước Thủ 

Dầu Một (Mã: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 

đạt 126 tỷ đồng tăng 12%, lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 Sức mua giảm mạnh, Sao Ta (FMC) mất đà tăng trưởng trong quý IV/2022: Lạm 

phát và suy thoái kinh tế đã khiến sức tiêu thụ giảm mạnh - nguyên nhân khiến tình hình 

kinh doanh của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) "đi lùi" trong quý IV/2022 

sau ba quý đầu năm tăng trưởng liên tiếp. 

 Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng cho năm 2023. Năm 

2023, Công ty CP Phát triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu tổng 

doanh thu và lãi sau thuế lần lượt từ 200-220 tỷ đồng và 110-130 tỷ đồng, tương đương 

khoảng 90-99% và 78-93% mức thực hiện được trong năm 2022. 

 Nhựa Bình Minh (BMP): LNST 2022 tăng hơn 3 lần lên 700 tỷ đồng, vượt xa kế 

hoạch năm, tính riêng quý IV/2022, việc giá hạt nhựa PVC đảo chiều hạ nhiệt sau nhiều 

tháng tăng nóng đã giúp lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh (BMP) cải thiện đáng kể, 

là động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng mạnh trong ba tháng cuối năm. 

 Nam Tân Uyên (NTC): Lợi nhuận năm 2022 'giật lùi', lỡ hẹn chuyển sàn HOSE. 

Cụ thể, quý IV/2022, NTC ghi nhận doanh thu thuần giảm 24%, còn 80 tỷ đồng; lợi 

nhuận trước thuế giảm 40%, còn 58 tỷ đồng.Trong quý, do giá vốn tăng nên biên lợi 

nhuận gộp giảm từ 74,6% còn 65,7%. Hoạt động tài chính cũng kém sáng khi giảm mạnh 

60% về 19 tỷ đồng. Theo TNC, nguyên nhân khiến doanh thu tài chính giảm là do cổ 

tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài thấp hơn năm trước. 

 Phân bón Bình Điền (BFC): Ước lãi quý IV giảm mạnh đến 82% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, trong quý IV/2022, BFC ước tính doanh thu 1.901 tỷ đồng, gần như đi ngang so 

với cùng kỳ; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng 

kỳ năm trước, tương ứng giảm 116,27 tỷ đồng, Lũy kế trong năm 2022, BFC ước tính 

ghi nhận doanh thu 8.693 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận 

trước thuế ghi nhận 236 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. 

https://kinhtechungkhoan.vn/giua-luc-tien-mat-len-ngoi-nhieu-doanh-nghiep-san-sang-chi-nghin-ty-dong-de-tra-co-tuc-161166.html
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 Công bố thông tin sai lệch và quá hạn, Lafooco (LAF) bị xử phạt 210 triệu đồng: 

Lafooco (LAF) đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường 

niên năm 2021, và công bố thông tin sai lệch về khối lượng sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của 

các Thành viên HĐQT tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. 

 Nam Việt (NAV): Báo lãi sau thuế năm 2022 hơn 23 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. 

Công ty CP Nam Việt (Navifico, HoSE: NAV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 

IV/2022 với mức doanh thu thuần đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi 

nhuận gộp hơn 3,6 tỷ đồng, tăng gần 130%. Trong khi đó, các chi phí gồm chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm so với cùng kỳ. Navifico cũng 

không ghi nhận chi phí tài chính, bao gồm cả chi phí lãi vay. 

 Đạm Cà Mau (DCM): Lợi nhuận đạt kỷ lục trong năm 2022. Đạm Cà Mau đã đẩy 

mạnh xuất khẩu với sản lượng cả năm 2022 đạt 410.400 tấn, đóng góp doanh thu 260 

triệu USD, tương đương khoảng 6.200 tỷ đồng. Mặt hàng tự doanh ghi nhận sản lượng 

120.000 tấn, giúp công ty duy trì tăng trưởng doanh số, giảm phụ thuộc công suất sản 

xuất giới hạn cũng như tình hình giảm cầu trong nước. Tổng kết năm 2022, Đạm Cà 

Mau đạt doanh thu 16.412 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch năm. Công ty cho biết lợi 

nhuận đạt mức kỷ lục nhưng con số cụ thể chưa được công bố. 

 VDSC: LNTT năm 2022 của Đạm Phú Mỹ ước tăng gần 70% lên 6.400 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, năm 2022, 

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - HOSE: DPM) đã công bố 

doanh thu sơ bộ đạt 19.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 6.400 tỷ đồng, 

lần lượt tăng gần 52% và gần 70% so với năm trước. 

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG TUẦN 16/01/2023 – 20/01/2023 

STT 
Ngày 

ĐKCC 

Mã 

chứng 

khoán 

Nội dung 
Sàn niêm 

yết 

1 16/01/2023 PRC 

PRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023. 

HNX 

2 16/01/2023 DDV DDV: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. UpCOM 

3 16/01/2023 VTE VTE: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. UpCOM 

https://vsd.vn/ad/155250
https://vsd.vn/ad/155250
https://vsd.vn/ad/155427
https://vsd.vn/ad/155440
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4 16/01/2023 OCB 

OCB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến 

bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 

- 2025. 

HOSE 

5 16/01/2023 L18 L18: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. HNX 

6 16/01/2023 DDN DDN: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. UpCOM 

7 17/01/2023 TPB TPB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HOSE 

8 18/01/2023 BFC BFC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền. HOSE 

9 18/01/2023 HVT HVT: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. HNX 

10 18/01/2023 HCM 

HCM: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 (2,5%/cổ phiếu) 

và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (2,5%/cổ phiếu). 

HOSE 

11 18/01/2023 VSN VSN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. UpCOM 

12 18/01/2023 VNX VNX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. UpCOM 

13 19/01/2023 PAC PAC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022. HOSE 

14 19/01/2023 TMS 

TMS: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu.  

HOSE 

15 19/01/2023 TLH TLH: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021. HOSE 

16 19/01/2023 PET 

PET: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 

2021. 

HOSE 

 

https://vsd.vn/ad/155591
https://vsd.vn/ad/155591
https://vsd.vn/ad/155591
https://vsd.vn/ad/155594
https://vsd.vn/ad/155612
https://vsd.vn/ad/155613
https://vsd.vn/ad/155148
https://vsd.vn/ad/155499
https://vsd.vn/ad/155529
https://vsd.vn/ad/155529
https://vsd.vn/ad/155648
https://vsd.vn/ad/155679
https://vsd.vn/ad/155589
https://vsd.vn/ad/155631
https://vsd.vn/ad/155631
https://vsd.vn/ad/155652
https://vsd.vn/ad/155671
https://vsd.vn/ad/155671

