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- Fitch Solutions nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt
Nam 2021 từ 8.2 lên 8.6%.
- Bộ Tài Chính: bội chi NSNN 2021 dự toán 343,670
tỷ (4% GDP), nợ công đến 2023 khoảng 48.1% GDP.
- IPO TCT Phát điện 2 (EVN Genco 2): 8/2 đấu giá
580tr cp trên HoSE, giá khởi điểm 24,250đ/cp.
- Mỹ: Đảng Dân chủ nhiều khả năng thắng tiếp
Thượng viện, kiểm soát lưỡng Đảng.
- WB: kinh tế toàn cầu 2021 sẽ tăng trưởng 4%.
- OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 7.125
triệu thùng/ngày trong tháng 2 và tháng 3.
- Bloomberg: các NHTW trên toàn cầu sẽ duy trì chính
sách nới lỏng tiền tệ trong năm 2021.
- TPB: LNTT 2020 4,300 tỷ, tăng 11%; CTG: LNTT
2020 16,450 tỷ, tăng 39%; MIG: được chấp thuận
ny HoSE; VCG: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 12%.
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VN-Index có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp +10.66 điểm lên 1,143.21 điểm. Thanh khoản tiếp tục lập kỷ
lục mới khi giá trị khớp lệnh lên tới hơn 15,700 tỷ, khối lượng cũng đạt 685 triệu cổ phiếu, ở ngưỡng rất
cao. Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có CTD, VCB và HDB.
Thị trường mở cửa tiếp tục xu hướng tăng điểm và duy trì được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch
ngày hôm qua, chỉ số đã có lúc tăng tới hơn 20 điểm để bứt phá mạnh qua vùng kháng cự tại 1,135 điểm.
Tuy nhiên áp lực bán gia tăng đáng kể trên diện rộng ở những phút cuối phiên khớp lệnh liên tục, đặc biệt
tại nhiều cổ phiếu Bluechips khiến chỉ số đóng cửa thu hẹp đáng kể đà tăng. HoSE chốt ngày giao dịch với
hơn 15,700 tỷ trao tay qua giao dịch khớp lệnh, xác nhận kỷ lục mới về thanh khoản, đó cũng chính là
nguyên nhân khiến hệ thống giao dịch sàn tiếp tục gặp sự cố lần thứ 2 chỉ sau 3 phiên áp dụng lô tối thiểu
100. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận phiên mua ròng khá, đây là động thái tích
cực của nhóm này. Xu hướng tăng của thị trường đã rất nóng trong thời gian gần đây và sau khi vượt qua
vùng cản chỉ số sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục vùng đỉnh thời đại ở mốc 1,200 điểm, tuy nhiên xác suất
thị trường trong 1 vài phiên tới tiềm ẩn các nhịp điều chỉnh đang là rất cao.
Với việc tăng tốc nhanh trong giai đoạn vừa qua chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh có thể sớm xuất hiện
do đó nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên chốt lời một phần nhằm thực hiện 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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