Nhận định Thị trường 31/12/2020

Thống kê Thị trường 30/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,097.54 (-1.95)

196.94 (-0.16)

KLGD khớp lệnh

587,368,060

110,872,108

GTGD khớp lệnh

11,771,221,900

1,138,769,913

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,027,120

-582,691

GT mua/bán ròng

-318,320,450

-8,750,784

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

35,805,500

KLF

11,244,100

FLC

22,520,870

HUT

10,244,500

HPG

21,907,500

SHB

10,057,500

ITA

20,456,410

PVS

8,987,800

ROS

17,918,910

VIG

6,382,100

- HoSE chính thức giao dịch lô 100 cp từ 4/1/2021.
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đặt mục tiêu đạt 6062 tỷ USD vào năm 2030.
- Dự báo BVH, TPB, PDR vào rổ VN30 còn SAB, EIB,
ROS bị loại kỳ cơ cấu T1/2021 (hoàn tất ngày 29/1).
- Malaysia áp thuế CBPG với thép mạ nhôm kẽm từ VN
- Giá trị vốn hóa cổ phiếu Trung Quốc trên toàn cầu
đã đạt 17,000 tỷ USD (tăng 4,900 tỷ USD năm qua).
- Anh và EU chính thức ký 'Hiệp định thương mại và
hợp tác' hậu Brexit.
- Trung Quốc - EU đạt được hiệp định đầu tư.
- HNG: sẽ PH 741.5tr cp cho Thadi để hoán đổi nợ;
OCB: được chấp thuận ny HoSE; CTG: hạ mục tiêu
LNTT 2020 còn 10,400 tỷ, giảm 12% so 2019; VCG:
12/1 chốt quyền cổ tức TM 12%, LNST 2020 ước
1,500 tỷ; TDH: bị thu hồi tiền hoàn VAT 396 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index quay đầu giảm điểm nhẹ -1.95 điểm về 1,097.54 điểm. Thanh khoản đạt 587 triệu cổ phiếu,
tương đương so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 318 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có HPG, MBB và VNM.
Thị trường mở cửa tiếp tục đà tăng điểm và duy trì được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch buổi sáng
cũng như đầu phiên chiều, chỉ số đã có lúc tăng tới gần 10 điểm để vượt qua vùng kháng cự tại vùng 1,100
điểm. Tuy nhiên sang những phút cuối phiên khớp lệnh liên tục áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng
tại nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, VCB, HPG.. khiến chỉ số đảo chiều giảm trở lại. Độ rộng thị
trường chung khá cân bằng chỉ nghiêng đôi chút về số lượng mã tăng giá với 228 mã so với 212 mã giảm,
điều này cho thấy dòng tiền lướt sóng vẫn có xu hướng chảy vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Khối nhà đầu
tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng khá mạnh tập trung vào các cổ phiếu trụ. Chỉ số một lần nữa lỡ
hẹn với mốc 1,100 điểm, điều này cho thấy áp lực bán chốt lời ở thời điểm hiện tại và quanh ngưỡng này
là khá lớn, có lẽ thị trường cần thêm 1 vài nhịp giằng co tích lũy trước khi có thể vượt qua vùng cản mạnh.
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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