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Thống kê Thị trường Tuần 20-24/12
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 20-24/12

HNX

1,477.03 (-2.76)

445.61 (-10.59)

KLGD bình quân

956,645,360

131,170,581

GTGD bình quân

29,326,264,240

3,702,234,142

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

128,734,066

2,600,922

KL bán trong tuần

136,904,613

17,766,555

GT mua trong tuần

6,188,494,040

79,758,083

GT bán trong tuần

6,557,777,310

1,020,343,232

GT mua bán ròng

-369,283,270

-940,585,148

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

8,587,637,900

835,454,934

KL đặt bán

8,480,543,100

952,292,111

Bình quân lệnh mua

2,235

1,542

Bình quân lệnh bán

3,049

2,324

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

68,470,100

KLF

9,575,900

ROS

52,027,500

CEO

9,536,300

LDG

31,945,500

MBG

4,684,300

HAG

29,463,400

IDC

4,403,700

FLC

28,453,600

PVS

4,356,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

- TT tiếp tục trải qua thêm những phiên GD giằng co mạnh
trước khi xảy ra biến động mạnh ở cuối tuần với các thời
điểm tăng/giảm rất mạnh của chỉ số, tính chung cả tuần
VN-Index giảm nhẹ gần 3 điểm. Dòng tiền ngắn hạn vẫn
đang vận động mạnh ở các cổ phiếu Bất động sản và Penny,
áp lực chốt lời mạnh ở các cp này đã diễn ra. Các nhóm cp
thị trường vẫn giằng co mạnh trước khi bật lại ở phiên cuối
tuần (đặc biệt nhóm Ngân hàng).
- Thanh khoản tiếp tục tăng, có thời điểm lên ngưỡng rất
cao và gần chạm kỷ lục. Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần
qua, đẩy mạnh ở HNX (chủ yếu CEO), hơn 1,300 tỷ/2 sàn.
- Hoạt động mua bán lướt sóng của nhà đầu tư đã quay trở
lại mức độ thường xuyên hơn, tuy vậy tâm lý thận trọng và
hào hứng luôn song hành cùng nhau.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sự vận động mạnh của nhiều cổ phiếu nóng đã khiến xu
thế thị trường trở nên phức tạp hơn và rủi ro hơn. Rất may
mắn là dòng tiền đã quay trở lại nhóm Ngân hàng phiên
cuối tuần, đã hỗ trợ đáng kể để cải thiện mức độ rủi ro này.
- Sẽ cần trải qua 1 giai đoạn nhất định để thị trường có sự
cân bằng cần thiết với những biến động vừa qua của các cổ
phiếu nóng (điều chỉnh về mặt bằng giá phù hợp hơn).
- Các DNNY đã bắt đầu công bố KQKD 2021 (ước), đây sẽ
là những thông tin hỗ trợ cần thiết ở thời điểm hiện tại.
- Trên phương diện chỉ số, sự giằng co tích lũy về cơ bản
vẫn đang chiếm ưu thế và chưa bị phá vỡ. Khung dao động
1,450-1,490 của VN-Index vẫn là chủ đạo trong ngắn hạn.
nhưng biên độ biến động hàng ngày có thể cao hơn. Dòng
tiền nhiều khả năng quay trở lại nhóm VN30 (luân phiên
Ngân hàng, Chứng khoán..), các cp nóng nhiều khả năng
tiếp tục đối diện áp lực chốt lời. Chúng tôi vẫn lưu ý về việc
lựa chọn danh mục để đảm bảo quản trị rủi ro.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh
giá sẽ sớm hồi phục sau những khó khăn do dịch bệnh. Tuy
nhiên các câu chuyện bơm tiền, kích cầu.. đi kèm là lạm
phát, “bong bóng tài sản”.. sẽ dẫn tới những kết quả khó
lường đối với TTCK trong nước cũng như trên toàn cầu.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng vừa phải (ưu tiên VN30) và
chỉ tăng nếu VNI vượt 1,500 và dòng tiền trở lại nhóm TT.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển ĐT: bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN, VLXD..
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Kim ngạch XNK tới 15/12 đạt 633.2 tỷ USD, tăng 22% cùng kỳ, thặng dư 1.67 tỷ USD. Trong đó nhóm FDI
đạt 440.15 tỷ USD, tăng 25.4% cùng kỳ.

-

703 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam trong năm 2021, tăng 2% so 2020.

-

Bộ Tài chính: dự kiến bội chi NSNN 2022 khoảng 4% GDP, 3 năm (2022-2024): tổng thu NSNN dự kiến khoảng
4.6tr tỷ, chi khoảng 5,8tr tỷ, nợ công đến năm 2024 khoảng 43-44% GDP.

-

HNX: cuối năm 2022 sẽ cố gắng ra mắt thị trường TPDN riêng lẻ tập trung.

-

Việt Nam nhập khẩu gần 100 tỷ USD từ Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021.

-

XK thủy sản 11T đạt 7.99 tỷ USD, tăng 4% cùng kỳ.

-

Chính phủ ban hành Nghị định 114 quy định nguyên tắc về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

-

Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) ước doanh thu 11T đạt 48,644 tỷ (vượt 10% KH), lãi 1,327 tỷ (85% KH).

-

POW: ước LNTT 2021 đạt 2,200 tỷ, giảm 24% (Q4 lỗ); PVT: ước LNTT 2021 đạt 950 tỷ, giảm 9%; DIG: ước
LNTT 2021 đạt 1,200 tỷ, không hoàn thành KH năm; VGT: LNTT 2021 ước đạt 1,200 tỷ, gấp 2 2020; OIL:
LNTT 2021 ước đạt 884 tỷ (cùng kỳ lỗ); BSI: ước LNTT 2021 đạt 430 tỷ, gấp 2.7 cùng kỳ; sẽ PH riêng lẻ
65.73tr cp cho Hana; PNJ: LNST 11T đạt 837 tỷ, giảm 10%; MWG: LNST 11T đạt 4,395 tỷ, tăng 22%; NTL:
5/1 chốt quyền cổ tức TM 15%; SAB: 10/1 chốt quyền cổ tức TM 20%; VNM: 11/1 chốt quyền cổ tức TM
14%; DHA: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 30%; TRA: 14/1 chốt quyền cổ tức TM 20%; YEG: TGĐ đăng ký bán
1.1tr cp; VGS: chủ tịch đăng ký mua 5tr cp từ 21/12; NBB: CII đã bán thêm 3.1tr cp (đã bán 25.4tr cp);
CII: VIAC đã bán thêm 5.5tr cp; DGC: Vinachem đăng ký bán nốt 6tr cp; FPT: Dragon Capital đã bán 1.5tr
cp, không còn là CĐL; BMP: sẽ trả cổ tức TM 12.5%; APH: sẽ thưởng CP 25%; CRE: sẽ PHT 1:1 giá
10,000đ/cp và thưởng cp 30%; VIX: sẽ PHT 1:1 giá 15,000đ/cp; AAA: sẽ đấu giá 100tr cp giá khởi điểm
12,000đ/cp; EVF: đã được HoSE chấp thuận ny; SZG: 54.9tr cp sẽ chào sàn Upcom ngày 27/12, giá TC
11,800đ/cp.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: CPI tháng 11 tăng 6.8% so cùng kỳ 2020, mức tăng cao nhất 39 năm. GDP Q3 điều chỉnh tăng trưởng
2.3% so với con số 2.1% công bố trước đó.

-

Trung Quốc: hạ lãi suất cho vay tiêu chuẩn (LPR) kỳ hạn 1 năm từ 3.85% về 3.8%, lần đầu từ T4/2020.
Bloomberg: GDP Trung Quốc Q4 sẽ tăng 5% (sau Q3 tăng 4.9%), so với mức tăng 6-7% trước dịch. WB hạ
dự báo tăng trưởng GDP TQ 2022 từ 5.4% còn 5.1%. UBCK TQ siết quy định đối với các DN IPO ở nước ngoài.

-

Nhật: nâng dự báo GDP 2022 tăng 2.5% lên 3.6%.

-

IEA: nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2022 sẽ lên kỷ lục 99.5tr thùng/ngày (tăng 3.3tr)

-

Giá trị M&A toàn cầu vượt 5 ngàn tỷ USD trong 2021, phá vỡ mọi kỷ lục.
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