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Thống kê Thị trường 13/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,186.05 (-6.23)

222.49 (+0.52)

KLGD khớp lệnh

707,397,200

197,181,639

GTGD khớp lệnh

15,439,975,540

3,006,161,403

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-16,041,190

-2,870,820

GT mua/bán ròng

-538,659,020

-55,634,103

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

29,419,900

SHB

65,763,600

STB

26,650,000

PVS

15,450,600

FLC

26,281,100

KLF

10,046,000

HQC

23,887,800

HUT

9,998,400

ROS

20,175,000

TIG

8,234,900

- Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ iShares MSCI
Frontier 100 ETF đã tăng lên mức 15.12%.
- HSBC: Việt Nam 2021 sẽ hồi phục mạnh mẽ (GDP
tăng trưởng 7.6%, lạm phát ở mức 3.3%).
- PTT Mike Pence bác đề nghị phế truất TT Trump.
- ECB: 19 nước Eurozone sẽ tăng trưởng 3.9% trong
năm 2021.
- TQ và Canada gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.
- PLX: LNTT 2020 đạt 1,268 tỷ, giảm 78%; DPM:
26/1 chốt quyền cổ tức TM 7%; KDF: LNST 2020
đạt 160 tỷ, tăng 10%; VGC: LNTT 2020 hợp nhất
đạt 863 tỷ, giảm 11%.
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VN-Index có phiên giảm điểm đầu tiên sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp -6.23 điểm về 1,186.05 điểm.
Thanh khoản đạt 707 triệu cổ phiếu tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại
bán ròng mạnh hơn 538 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, VND và SSI.
Đà tăng điểm vẫn được duy trì trong phiên sáng và đã có thời điểm VN-Index vượt 1,200 điểm, tuy nhiên
áp lực chốt lời gia tăng mạnh trên diện rộng ở phiên chiều, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như
VIC, VNM, VHM.. Điều đáng chú ý là ngoài một vài cổ phiếu trụ bị bán giảm sâu thì đa số các cổ phiếu
Bluechips thuộc VN30 biến động trong biên độ hẹp, lực cầu bắt đáy cũng đã giúp chỉ số thu hẹp phần nào
đà giảm ở cuối ngày. Độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu giám điểm với 254 mã so
với 193 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng bán ròng khá mạnh tập trung nhiều nhất
tại HPG. Phiên điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh chỉ số đang tiến rất gần tới mốc đỉnh lịch sử tại 1,204
điểm, rõ ràng đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh và nhiều khả năng thị trường cần thêm những
phiên tích lũy trước khi có thể chinh phục được vùng cản.
Nhà đầu tư ngắn hạn đã chốt lời có thể tạm thời đứng ngoài quan sát thêm những diễn biến tại vùng cản,
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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

