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Tổng quan
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Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,447.25 (-5.1)

444.62 (-9.35)

KLGD khớp lệnh
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Giao dịch NĐTNN
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FLC
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HAG
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SHS
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37,415,700

CEO
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STB
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PVS

10,829,300

MSB

29,104,500

ART

10,655,800

- Bộ Công Thương: Tổng kim ngạch XNK Việt Nam
2021 có thể đạt 640-645 tỷ USD, xuất siêu nhẹ.
- HoSE có KH phát triển các sản phẩm tiếp theo: CW
mua dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số/ETF và CW bán.
- Trung Quốc: giữ nguyên LS cho vay chuẩn (LPR) với
kỳ hạn 1 năm và 5 năm lần lượt ở 3,85% và 4,65%.
- Mỹ: ông Jerome Powell được đề cử làm chủ tịch Fed
nhiệm kỳ thứ hai.
- PNJ: LNST T10 đạt 120 tỷ, giảm 31% cùng kỳ nhưng
lãi trở lại sau 3T lỗ; MWG: LNST T10 đạt kỷ lục 568
tỷ, tăng 86%; APG: 3/12 chốt quyền PHT 1:1;
HCM: 16/12 chốt quyền cổ tức TM 5%; NBB: CII
đã hạ tỷ lệ sở hữu còn 65.2%.
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VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần -5.10 điểm về 1,447.25 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1
tỷ 177 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng hơn
494 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VHM, CTG và GMD.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh với biên độ khá rộng trong suốt phiên giao dịch
ngày hôm qua. Tuy nhiên sang cuối phiên chiều áp lực bán bắt đầu gia tăng tại một số cổ phiếu Bluechips
thuộc VN30, ghi nhận nhiều mã giảm mạnh như GVR, GAS, PLX.. khiến chỉ số quay đầu giảm trở lại. Nhóm
cổ phiếu thuộc các ngành Bất động sản, Xây dựng, Dầu khí cùng các cổ phiếu penny đồng loạt bị bán tháo
trên diện rộng khiến sàn HOSE ghi nhận tới 111 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, dòng tiền tiếp tục có
chiều hướng tìm đến các cổ phiếu Ngân hàng khiến nhóm này tăng mạnh. Độ rộng thị trường chung nghiêng
hoàn toàn về số cổ phiếu giảm điểm với 350 mã so với chỉ 127 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài có
phiên mua ròng trở lại dù giá trị không quá nhiều. Áp lực chốt lời tại các nhóm cổ phiếu nóng mang tính
đầu cơ sẽ vẫn tạo sức ép lên thị trường chung trong phiên hôm nay, nhiều khả năng nhịp điều chỉnh vẫn
chưa kết thúc, trước mắt chỉ số sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất tại ngưỡng 1,440 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời dần tại các cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao. Có thể canh mua trở lại
tại vùng hỗ trợ với nhóm Bluechips thuộc VN30.

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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