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Thống kê Thị trường 05/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,132.55 (+12.08)

208.13 (+1.85)

KLGD khớp lệnh

672,525,100

123,520,433

GTGD khớp lệnh

14,661,104,720

1,731,378,926

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

10,399,070

-63,655

GT mua/bán ròng

495,433,510

-651,501

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

MBB

34,044,900

SHB

22,059,200

ITA

30,499,200

PVS

10,003,300

TDH

24,350,900

HUT

9,279,500

LPB

24,349,300

KLF

7,717,200

STB

23,399,500

ART

6,014,400

- HSBC dự báo KT Việt Nam 2020 tăng trưởng 7.6%.
- Số TK GDCK mở mới T12 lập kỷ lục mới, đạt 63,075,
gấp rưỡi T11, năm 2020 đạt 392,527, gấp 2 so 2019.
- Phát hành TPCP huy động được 52,988 tỷ trong T12,
tăng 43.6% so với T11.
- Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về sản xuất
và xuất khẩu thủy sản vào năm 2045.
- Chính phủ đã ban hành NĐ mới về chào bán TPDN.
- NYSE (Mỹ) bỏ kế hoạch hủy ny 3 DN Trung Quốc.
- Dư nợ margin trên TTCK Trung Quốc đã vượt 1,500
tỷ NDT, cao nhất 5 năm.
- Trump sẽ tham gia cuộc biểu tình phản đối ngày 6/1.
- MSB: ước LNTT 2020 đạt hơn 2,500 tỷ, tăng 94%,
cổ tức 15%; HSG: Đầu tư Hoa Sen đã bán 27/43tr
cp đăng ký; FMC: 19/1 chốt quyền cổ tức TM 20%.
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VN-Index có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp +12.08 điểm lên 1,132.55 điểm. Thanh khoản đạt 672 triệu
cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh
hơn 495 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VRE, VHM và MBB.
Thị trường mở cửa chỉ giảm nhẹ đôi chút ở những phút đầu giờ do ảnh hưởng phần nào bởi diễn biến giảm
điểm của chứng khoán Mỹ đêm hôm trước. Chỉ số sau đó nhanh chóng lấy lại đà tăng điểm và ổn định mức
tăng khá mạnh trong suốt phiên chiều nhờ sự bứt phá tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, VNM..
Độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng mã tăng điểm với 277 mã so với 166 mã giảm. Nhóm cổ
phiếu ngân hàng tiếp tục cho thấy sức nóng khi ghi nhận nhiều mã “tuyến 2” bật tăng rất mạnh như LPB,
MBB, VIB.. trong đó LPB và VIB tăng trần và dư mua khá lớn vào cuối phiên. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh
vào thị trường chứng khoán, thanh khoản không ngừng dâng cao, dù HoSE đã áp dụng lô lệnh 100 cổ
phiếu nhưng vẫn xảy ra sự cố. Tâm lý nhà đầu tư hiện nay vẫn đang hết sức lạc quan, là lý do khiến lực
cầu bắt đáy luôn trong tình trạng sẵn sàng, dẫn đến việc chỉ số liên tục tăng nóng trong các ngày gần đây
mà chưa trải qua phiên điều chỉnh thực sự rõ nét.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần nhằm hiện thực hóa lợi nhuận. Quan sát thêm diễn biến tại
vùng cản hoặc có thể đợi nhịp điều chỉnh diễn ra trước khi giải ngân mới trở lại.

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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