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Thống kê Thị trường 11/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,184.89 (+17.2)

219.12 (+1.72)

KLGD khớp lệnh

735,459,400

137,969,521

GTGD khớp lệnh

16,230,220,770

2,108,029,978

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,069,240

-1,993,725

GT mua/bán ròng

-437,310,500

-33960669,7

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

33,493,100

SHB

23,354,900

FLC

31,098,200

KLF

11,253,400

HAG

30,196,600

PVS

10,434,700

HQC

24,877,000

HUT

9,688,600

LPB

23,446,200

NVB

6,619,900

- Dệt may mục tiêu XK 2021 đạt 39 tỷ USD, tăng 11%.
- 5 năm qua cả nước tạo được hơn 8tr việc làm, tỷ lệ
thất nghiệp hiện tại là 2.48%.
- Doanh thu PVN 2020 đạt 566,000 tỷ, LNTT đạt
17,500 tỷ, nộp ngân sách 83,000 tỷ.
- Doanh thu Viettel 2020 đạt 264,100 tỷ, là thương
hiệu viễn thông giá trị nhất ĐNA, đạt 5.8 tỷ USD.
- OECD: GDP toàn cầu sẽ tăng trở lại mức trước đại
dịch vào cuối năm nay.
- Bloomberg: Trung Quốc sẽ tiếp tục vỡ nợ kỷ lục
trong năm 2021.
- PVS: ước LNTT 2020 đạt 1,000 tỷ, giảm 9%; MSR:
TGĐ đăng ký bán 3tr cp; VCB: mục tiêu LNTT 2021
đạt 25,200 tỷ, tăng 12%; POW: sẽ thoái vốn 8 cty
con; PDR: sẽ trả cổ tức CP 10%; PHR: LNST 2020
đạt 954 tỷ, gấp 2 cùng kỳ.
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VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +17.20 điểm lên 1,184.89 điểm. Thanh
khoản tiếp tục lập kỷ lục mới cả về khối lượng và giá trị, đạt 766 triệu cổ phiếu và 16,230 tỷ. Khối ngoại
bán ròng mạnh 437 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có LPB, HPG và VND.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua và có xu hướng mạnh dần về
cuối ngày với độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 313 mã so với 134
mã giảm. Dòng tiền tiếp tục có xu hướng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí trong đó các cổ phiếu đầu
ngành như PVS, PVD, GAS.. đồng loạt tăng mạnh. Ngoài ra, phiên giao dịch hôm qua ghi nhận nhiều cổ
phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM.. bứt phá khiến chỉ số càng nới rộng đà tăng điểm. Nhóm cổ phiếu
Ngân hàng và Chứng khoán ngược lại bắt đầu quay lại điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng rất nóng là tín hiệu
đáng lưu tâm. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ khi họ duy trì bán ròng khá mạnh trên
toàn thị trường. Về tổng thể, VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc nhanh để hướng đến vùng kháng
cự đỉnh lịch sử tại 1,203 điểm, với sự luân chuyển xoay vòng của dòng tiền vào các trụ rất linh hoạt.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, hạ tỷ trọng về ngưỡng vừa
phải. 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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