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Thống kê Thị trường Tuần 27-31/12
Tổng quan

Diễn biến Thị trường Tuần 27-31/12
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HNX

1,498.28 (+21.25)

473.99 (+28.38)

KLGD bình quân

772,946,160

107,897,797

GTGD bình quân

23,108,926,232

2,985,012,505

Index

Giao dịch NĐTNN
KL mua trong tuần
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3,041,221

85,523,115
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GT mua trong tuần

4,812,233,120

101,085,071

GT bán trong tuần

3,589,595,340

905,566,524

GT mua bán ròng

1,222,637,780

-804,481,453

KL bán trong tuần

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

6,920,298,000

727,724,996

KL đặt bán

7,444,425,800

835,049,021

Bình quân lệnh mua

2,185

1,594

Bình quân lệnh bán

2,860

2,640

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

43,159,100

ART

8,490,600

ROS

42,160,900

ACM

7,400,000

STB

35,409,200

CEO

6,623,700

GEX

25,614,700

KLF

6,537,500

FLC

25,541,800

PVS

5,142,600

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- Tuần GD cuối cùng của năm 2021 diễn biến khá tích cực
với 4/5 phiên tăng điểm, VN-Index tăng hơn 20đ tuần qua
và tiến sát ngưỡng kháng cự 1,500 điểm. Sự dịch chuyển
dòng tiền ngắn hạn là điều khá nhận thấy trong diễn biến
tuần qua, khi dòng tiền từ các cổ phiếu Bất động sản, Penny
(gặp áp lực chốt lời mạnh) bắt đầu chảy sang các cổ phiếu
BCs thuộc VN30 (đặc biệt Ngân hàng và Chứng khoán). Sự
phân hóa vẫn diễn ra rất mạnh trong từng phiên giao dịch
giữa các nhóm ngành.
- Thanh khoản tụt mạnh tuần qua, về ngưỡng trung bình
và thấp. Khối ngoại có tuần giao dịch tích cực khi quay lại
mua ròng dù giá trị không cao, 412 tỷ/2 sàn, đáng chú ý là
vẫn tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu CEO trên HNX.
- Tâm lý hào hứng phần nào quay trở lại (đặc biệt khi dòng
tiền vào Ngân hàng, Chứng khoán), tuy nhiên sự thận trọng
vẫn luôn song hành (thể hiện qua sự phân hóa mạnh).

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Trạng thái thị trường đang dần hình thành khá rõ nét: sự
chốt lời đã diễn ra ở các cổ phiếu nóng, sự quay trở lại của
tứ trụ (Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí, Thép) là rất rõ
ràng. Những tín hiệu khả quan này gợi mở những kịch bản
tương đối tích cực đối với thị trường sẽ tới sau kỳ nghỉ lễ.
- Kỳ họp quốc hội bất thường từ 4-11/1 để thông qua gói
hỗ trợ quy mô lớn sẽ là hỗ trợ rất tốt cho thị trường.
- Các thông tin vĩ mô 2021 đã được công bố, báo cáo KQKD
của DN sẽ lần lượt là tiêu điểm của TT trong ngắn hạn, đào
sâu sự phân hóa trên TT chứ chưa hẳn là thông tin hỗ trợ.
- Xu thế ngắn hạn (đặc biệt về mặt chỉ số) đã có sự chuyển
biến tích cực hơn, chỉ số đang hướng tới việc vượt 1,500
điểm sau kỳ nghỉ lễ khi dòng tiền đã quay trở lại các nhóm
cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán. Tuy nhiên sự luân
phiên xen kẽ giữa các nhóm là khả năng dễ xảy ra, đồng
thời áp lực chốt lời cùng sự dịch chuyển dòng tiền vẫn sẽ
tới với các cổ phiếu Penny hay Bất động sản.
- 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 ưu tiên các cổ phiếu BCs thuộc VN30, có
thể tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh sau khi vượt 1,500.
- 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 :
-

Tin KT-XH 2021: GDP 2021 ước tính tăng 2.58%. CPI 2021 tăng 1.81%, thấp nhất từ 2016. Chỉ số SXCN
2021 tăng 4.82% so với năm trước. Kiều hối năm 2021 ước đạt 12.5 tỷ USD. Ước tổng kim ngạch XNK 2021
đạt 668.5 tỷ USD, tăng 22.6% cùng kỳ. Tới 20/12, vốn FDI đạt 31.15 tỷ USD, tăng 9.2% cùng kỳ. Tổng thu
NSNN 2021 qua hải quan ước 370,000 tỷ, tăng 19.2% cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2021 chỉ đạt
77.3% kế hoạch (cùng kỳ 82.66%).

-

Khối ngoại bán ròng kỷ lục 62,358 tỷ trong năm 2021, tính từ đầu dịch đã lên tới 81,152 tỷ.

-

Hơn 11,000 tỷ đổ vào TTCK Việt Nam năm 2021 thông qua các quỹ ETF (phần lớn là quỹ Fubon với 9,590 tỷ).

-

Khối tự doanh bán ròng 2,666 tỷ trong năm 2021 (nhưng mua ròng 5,330 tỷ thông qua khớp lệnh).

-

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 2021 đạt 2.89tr tỷ, tăng 3.2% so 2020, mức tăng thấp nhất nhiều năm.

-

Đầu tư ra NN 2021 cấp mới 409.1tr USD (tăng 29% so 2020) nhưng điều chỉnh dự án cũ giảm 776tr USD.

-

Ước kim ngạch XK nông lâm thủy sản năm 2021 đạt kỷ lục trên 48.6 tỷ USD, tăng 16% so với 2020. Mục tiêu
49 tỷ USD năm 2022.

-

Phó thống đốc: NHNN đề xuất tiếp tục tăng vốn cho Big4 trong 2022. Tỷ lệ nợ xấu gồm nợ tiềm ẩn, cơ cấu lại
lên tới 7.31% sau khi xem xét lại quy mô tín dụng. NHNN đang xem xét nới room tín dụng dài hạn cho các
TCTD trong năm 2022.

-

SCIC rời lịch thoái vốn BVH, BMI, NTP sang 2022.

-

VCS: ước LNTT 2021 đạt 2,095 tỷ, tăng trưởng 25%; FMC: ước LNTT 2021 đạt 280 tỷ, tăng trưởng 15%;
DHA: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 30%; C32: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 12%; TCH: 14/1 chốt quyền thưởng
CP 8%; ABT: 20/1 chốt quyền cổ tức TM 10%; CII: VIAC đăng ký bán tiếp 5.5tr cp từ 4/1; PVC: đăng ký
bán 2.5tr cp quỹ từ 10/1; THD: lập Thaispace vốn 1.2 tỷ USD; MSN: sẽ thưởng CP 20% và giảm room ngoại
xuống 49%; PVD: hoãn trả cổ tức 2019, 2020 tổng 20%; HHV: 20/1 chào sàn HoSE; CTR: được HoSE chấp
thuận niêm yết.

Thông tin quốc tế:
-

Trung Quốc: lợi nhuận các công ty công nghiệp trong tháng 11 giảm 9%.

-

Các DN trên toàn cầu đã huy động vốn kỷ lục 12,100 tỷ USD trong năm 2021.

-

Các NHTW toàn cầu đã đẩy mạnh dự trữ vàng trong năm 2021, lên mức cao nhất 31 năm.

-

CEBR: Kinh tế thế giới sẽ vượt mốc 100,000 tỷ USD vào năm 2022.
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