Nhận định Thị trường Tuần 11-15/01/2021

Thống kê Thị trường Tuần 04-08/01
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 04-08/01

HNX

1,167.69 (+63.82)

217.4 (+24.94)

KLGD bình quân

687,021,360

134,644,981

GTGD bình quân

15,244,908,268

1,892,433,853

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

166,937,350

2,617,421

KL bán trong tuần

179,907,207

6,441,206

GT mua trong tuần

6,383,097,760

43,579,811

GT bán trong tuần

6,824,763,340

115,615,386

GT mua bán ròng

-441,665,580

-72,035,575

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

6,164,997,100

907,136,704

KL đặt bán

6,243,195,200

832,678,386

Bình quân lệnh mua

3,826

4,737

Bình quân lệnh bán

4,620

5,618

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

40,593,900

SHB

28,629,500

STB

34,889,200

HUT

15,772,600

MBB

25,861,800

KLF

13,060,300

ITA

20,358,900

PVS

11,012,900

HPG

19,978,500

ART

8,918,400

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- Tuần tăng điểm thứ 10 liên tiếp với gia tốc tăng mạnh
khi VN-Index tăng điểm cả 5 phiên với mức tăng lên tới
64 điểm. Nhóm Ngân hàng (CTG, TCB..) vẫn là trụ cột
chính bên cạnh sự tiếp sức của các cổ phiếu vốn hóa lớn
(VIC, VHM, VNM). Sức tăng ngày càng mạnh khiến chỉ số
sắp tiếp cận ngưỡng đỉnh lịch sử, sự lan tỏa cũng diễn ra
nhiều hơn mà không có kháng cự đáng kể nào.
- Thanh khoản luôn duy trì ở ngưỡng rất cao, các kỷ lục
khớp lệnh mới liên tục được phá kèm theo sự cố HoSE
diễn ra hàng ngày. Khối ngoại có tuần GD bán ròng nhẹ
hơn 350 tỷ/2 sàn với các phiên mua/bán ròng xen kẽ.
- Sự hưng phấn được đẩy lên ngưỡng cao trào mới, lượng
tiền và các tài khoản mở mới vẫn liên tục được đổ vào TT.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Dòng tiền ngắn hạn vẫn đang vận động rất mạnh trên
đường chinh phục đỉnh lịch sử của VN-Index. Số lượng TK
mở mới lập kỷ lục, dòng tiền vẫn đổ vào TT bất chấp các
lo ngại về việc TT tăng nóng cùng dư nợ margin kỷ lục.
- Không chỉ Việt Nam, xu thế tích cực của TTCK toàn cầu
cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ, ngay cả với TTCK Mỹ dù
phải chứng kiến những bất ổn chính trị vừa qua.
- Sự cố HoSE liên tục xảy ra (dù đã chuyển GD lô 100)
gần như không tác động gì tới động thái, tâm lý của NĐT.
- TT đã bước vào thời kỳ công bố KQKD 2020, những KQ
tích cực trong giai đoạn đầu thường được công bố sớm sẽ
là động lực hỗ trợ đáng kể cho xu thế tích cực hiện tại.
- Xu thế tăng ngắn hạn vẫn rất mạnh mẽ, ngưỡng kháng
cự 1,135 gần như không còn ý nghĩa. Việc VN-Index vượt
đỉnh lịch sử 1,204 chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên,
đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức rất cao
khi TT liên tục tăng nóng, sự hưng phấn có phần thái quá.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được
tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ
trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn,
ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều
nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- Khuyến nghị:
- NĐT có thể chốt lời 1 phần danh mục, hạn chế mua đuổi
đặc biệt khi VN-Index đã gần tiếp cận ngưỡng 1,200đ.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Mỹ áp thuế hàng Việt Nam là thông tin thất thiệt.

-

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021: Fitch Solutions nâng dự báo từ 8.2 lên 8.6%, HSBC dự báo 7.6%.

-

Tăng trưởng tín dụng 2020 trong 10 ngày cuối năm tăng vọt từ 10.14% lên 12.13%. 2021 mục tiêu 12%.

-

Việt Nam đã trở thành thị trường lớn nhất rổ MSCI Frontier với tỷ trọng 30.64% tại 31/12/2020.

-

Bộ Tài Chính: bội chi NSNN 2021 dự toán 343,670 tỷ (4% GDP), nợ công đến 2023 khoảng 48.1% GDP.

-

Mekong Capital ra mắt quỹ thứ 5 (MEF IV), vốn cam kết 246 triệu USD, hoạt động trong 10 năm.

-

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.

-

Năm 2020 huy động vốn qua TTCK đạt 384,000 tỷ (tăng 20%); từ TPCP đạt 330,000 tỷ, tăng 64% (trong
đó, thu 52,988 tỷ trong T12, tăng 43.6% so với T11); từ TPDN đạt 400,000 tỷ (tăng 33%, đạt 14.7% GDP).

-

Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu thủy sản vào năm 2045.

-

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).

-

VCB: LNTT 2020 ước 23,000 tỷ, xấp xỉ 2019; CTG: LNTT 2020 16,450 tỷ, tăng 39%; BID: LNTT 2020 ước
9,017 tỷ, giảm 16%; MSB: ước LNTT 2020 đạt hơn 2,500 tỷ, tăng 94%, cổ tức 15%; TPB: LNTT 2020 4,300
tỷ, tăng 11%; DBC: LNST 2020 ước 1,400 tỷ, gấp 4.5 2019; PET: LNTT 2020 ước 206 tỷ (tăng 11%), KH
2021 đạt 280 tỷ (tăng 36%); MIG: được chấp thuận ny HoSE; ADG: hủy ny HNX từ 1/2, chào sàn HoSE
ngày 19/2; NVL: chủ tịch đăng ký bán 12tr cp; HSG: Đầu tư Hoa Sen đã bán 27/43tr cp đăng ký; HPG:
PENM III lại đăng ký bán toàn bộ 66.5tr cp từ 7/1; VCG: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 12%; FMC: 19/1 chốt
quyền cổ tức TM 20%; TRA: 20/1 chốt quyền cổ tức TM 20%; HDG: 26/1 chốt quyền cổ tức TM 10%.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Mỹ cân nhắc đưa Alibaba, Tencent vào DS đen. NYSE lại thông báo hủy ny với 3 DN Trung
Quốc từ 11/1.

-

Mỹ: TT đắc cử Biden kêu gọi tung thêm gói cứu trợ hàng nghìn tỷ USD. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã chính
thức xác nhận ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46 sau bạo loạn tại Quốc hội, ông Trump thông báo sẽ
chuyển giao quyền lực có trật tự. Đảng Dân chủ cũng giành quyền kiểm soát cả Thượng và Hạ Viện.

-

Trung Quốc: Dư nợ margin trên TTCK Trung Quốc đã vượt 1,500 tỷ NDT, cao nhất 5 năm.

-

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.
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