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Thống kê Thị trường 07/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,156.49 (+13.28)

216.23 (+4.55)

KLGD khớp lệnh

683,626,300

152,274,623

GTGD khớp lệnh

15,176,802,660

2,248,376,835

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,743,200

-1,155,207

GT mua/bán ròng

-366,902,450

-22,441,847

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

39,683,500

SHB

43,447,700

HPG

21,780,700

PVS

13,313,100

ITA

19,824,200

ART

11,049,500

LDG

19,301,600

CEO

11,019,500

MBB

18,918,200

HUT

6,313,700

- Việt Nam - Mỹ đang thảo luận về chính sách tiền tệ.
- Tăng trưởng tín dụng 2020 trong 10 ngày cuối năm
tăng vọt từ 10.14% lên 12.13%.
- Việt Nam đã trở thành thị trường lớn nhất rổ MSCI
Frontier với tỷ trọng 30.64% tại 31/12/2020.
- QH Mỹ xác nhận Biden là TT Mỹ thứ 46 sau bạo loạn
tại QH, Trump thông báo sẽ chuyển giao có trật tự.
- Mỹ cân nhắc đưa Alibaba, Tencent vào DS đen; NYSE
lại thông báo hủy ny với 3 DN Trung Quốc từ 11/1.
- VCB: LNTT 2020 ước 23,000 tỷ, xấp xỉ 2019; BID:
LNTT 2020 ước 9,017 tỷ, giảm 16%; PET: LNTT
2020 ước 206 tỷ (tăng 11%), KH 2021 đạt 280 tỷ
(tăng 36%); NVL: chủ tịch đăng ký bán 12tr cp.
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VN-Index có phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp +13.28 điểm lên 1,156.49 điểm. Thanh khoản đạt 683
triệu cổ phiếu, xấp xỉ với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 366
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, VCI và SSI.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua và có xu hướng ngày càng mạnh
dần về cuối ngày với độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 302 mã so
với 142 mã giảm. Dòng tiền tiếp tục có xu hướng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng trong đó các
mã cổ phiếu đầu ngành nổi bật nhất như TCB, VCB, CTG.. đồng loạt bứt phá mạnh giúp chỉ số nới rộng đà
tăng điểm. Sau khi chỉ số vượt qua vùng cản tại 1,135 điểm, xu hướng tăng được củng cố khá vững để
hướng đến vùng kháng cự đỉnh lịch sử tại 1,200 điểm, với sự luân chuyển xoay vòng của dòng tiền vào các
trụ rất linh hoạt nhằm thay nhau dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên xác suất thị trường trong 1 vài phiên tới
tiềm ẩn các nhịp điều chỉnh đang là rất cao do việc tăng khá nóng thời gian qua của chỉ số cũng như đã
xảy ra tình trạng hưng phấn có phần thái quá ở nhiều cổ phiếu.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần nhằm thực hiện hóa lợi nhuận. Hạn chế việc mua đuổi, 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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