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Thống kê Thị trường 29/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,099.49 (+8.16)

197.1 (+0.53)

KLGD khớp lệnh

585,681,050

101,812,186

GTGD khớp lệnh

12,592,776,580

1,251,285,014

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,809,660

-1,134,274

GT mua/bán ròng

-390,128,940

-11,589,748

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

25,465,220

PVS

11,446,700

DXG

15,654,280

HUT

11,397,100

LDG

15,346,150

SHB

7,497,500

POW

14,995,030

ACM

4,919,700

HAG

14,546,600

SHS

4,794,700

- Việt Nam và Anh đã chính thức ký Hiệp định UKVFTA.
- Dự báo BVH được vào rổ VN30 và VNFin Lead trong
kỳ cơ cấu tháng 1/2021.
- Đấu giá cp qua HNX T12 thu về 1,396 tỷ, đạt 91%.
- Bộ GTVT đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 90%, giá
trị 36,000 tỷ trong năm 2020.
- Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị tăng hỗ trợ người dân
từ 600 lên 2,000 USD trong gói cứu trợ Covid-19.
- Mỹ củng cố sắc lệnh cấm đầu tư vào DN Trung Quốc.
- HCM: HIFC đã bán 14.52/25tr cp đăng ký; HVN: lỗ
2020 ước 12,000 tỷ, ít hơn 2,400 tỷ so KH, sẽ PHT
8,000 tỷ cho CĐHH; HNG: HAG đăng ký bán 47.5tr
cp để cơ cấu nợ; MSN: Masan và Hoa Hướng Dương
đăng ký mua 7tr cp; GEX: Q2 sẽ sáp nhập VGC,
LNTT 2020 ước 975 tỷ, giảm 10%; SRC: LNTT 2020
ước đạt 80 tỷ, tăng 55%.
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VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm +8.16 điểm lên 1,099.49 điểm. Thanh khoản đạt 585 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 390 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có BBC, SSI và VHC.
Thị trường mở cửa chỉ giảm nhẹ đôi chút những phút đầu giờ sau đó nhanh chóng lấy lại đà tăng điểm và
có xu hướng mạnh dần ở cuối phiên nhờ nỗ lực tăng giá tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VCB, SAB..
đóng cửa VN-Index tiếp cận sát ngưỡng 1,100. Trong khi đà tăng giá của nhóm cổ phiếu Bluechips (Ngân
hàng, Chứng khoán..) có phần chững lại thì dòng tiền tiếp tục có xu hướng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, trong đó các mã thuộc ngành Xây Dựng và Bất Động Sản đang cho tín hiệu bứt phá mạnh như
TDH, FCN, CII.. Khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn ghi nhận phiên bán ròng nhưng chủ yếu đến từ giao dịch
bán thỏa thuận BBC. Về cơ bản, xu thế tăng vẫn đang chiếm ưu thế dù có gặp đôi chút khó khăn trước
ngưỡng cản 1,100, dự báo diễn biến rung lắc, điều chỉnh có thể xuất hiện trong phiên hôm nay, tuy nhiên
thị trường nhiều khả năng tiếp tục duy trì xu hướng tăng sau những rung lắc và chỉ số sẽ vượt qua vùng
cản nhờ sự luân chuyển đỡ trụ linh hoạt.
Nhà đầu tư có thể giải ngân mới vào các mã Midcap đã có nền tích lũy đủ lâu khi chỉ số vượt qua được
1,100. Có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh tại các mã theo dõi để gia tăng tỷ trọng cho vị thế ngắn hạn.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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