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Thống kê Thị trường 04/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,120.47 (+16.6)

206.28 (+3.16)

KLGD khớp lệnh

669,130,300

100,281,136

GTGD khớp lệnh

14,623,112,250

1,159,493,020

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-11,253,934

-2,532,317

GT mua/bán ròng

-383,690,300

-28,879,947

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

46,809,600

PVS

14,070,800

MBB

42,370,800

SHB

12,476,000

HQC

29,631,600

HUT

11,308,800

ITA

20,188,400

CEO

6,542,300

TCB

18,607,800

TNG

5,079,400

- Mekong Capital ra mắt quỹ thứ 5 (MEF IV), vốn cam
kết 246 triệu USD, hoạt động trong 10 năm.
- Chính phủ vừa ban hành NĐ 156 nâng mức xử phạt
vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.
- Thứ trưởng bộ KH&ĐT: sẽ có gói hỗ trợ kinh tế lần 2
nhưng vẫn còn đang nghiên cứu, chưa có thông tin.
- PMI tháng 12 đạt 51.7 điểm (so 49.9 điểm của T11).
- Năm 2020 huy động vốn qua TTCK đạt 384,000 tỷ
(tăng 20%), từ TPCP đạt 330,000 tỷ (tăng 64%), từ
TPDN đạt 400,000 tỷ (tăng 33%, đạt 14.7% GDP).
- HPG: PENM III lại đăng ký bán toàn bộ 66.5tr cp từ
7/1; TRA: 20/1 chốt quyền cổ tức TM 20%; HDG:
26/1 chốt quyền cổ tức TM 10%.
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VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +16.60 điểm lên 1,120.47 điểm. Thanh
khoản đạt 669 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng
mạnh hơn 383 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, CTG và MBB.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua với sự bứt phá trên diện
rộng của nhiều cổ phiếu VN30 như TCB, VHM, SAB.. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng mã
tăng điểm với 380 mã so với 75 mã giảm, điều cho thấy sự đồng thuận hứng khởi đã diễn ra rõ nét. Việc
chính thức áp dụng lô tối thiểu 100 cp cũng đã giúp cho hệ thống giao dịch tại HOSE trở lại bình thường,
không còn hiện tượng nghẽn lệnh như thời gian vừa qua, đó cũng được xem là yếu tố giúp cho tâm lý nhà
đầu tư an tâm hơn khi gia tăng lượng giao dịch. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ khi
họ duy trì bán ròng khá mạnh trên toàn thị trường. Với phiên tăng mạnh hôm qua chỉ số đang tiến dần vào
vùng kháng cự gần nhất tại 1,125-1,135 điểm. Kết hợp với việc nhiều cổ phiếu Bluechips tăng nóng thời
gian qua nhiều khả năng sự phân hóa sẽ trở nên rõ nét hơn trong phiên giao dịch hôm nay chứ khả năng
tiếp tục đồng thuận là không cao, đồng thời thị trường sẽ sớm xuất hiện các nhịp điều chỉnh trở lại.
Với diễn biến phân hóa sắp xảy ra, nhà đầu tư chú ý cơ cấu danh mục (ví dụ: bán cổ phiếu tăng nóng, mua
cổ phiếu tích lũy), hoặc có thể cân nhắc chốt lời một phần nhằm hiện thực hóa lợi nhuận.

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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