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Thống kê Thị trường 27/12
HSX
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Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,488.88 (+11.85)

449.41 (+3.8)

KLGD khớp lệnh

691,205,100

85,591,502

GTGD khớp lệnh

20,339,287,020

2,415,968,504

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

10,852,100

-4,937,756

GT mua/bán ròng

441,088,780

-308,119,861

Top GD HSX

Top GD HNX

HNG

37,624,400

CEO

8,923,500

POW

32,864,200

KLF

7,020,900

ROS

31,292,600

PVS

3,806,300

HQC

25,906,500

HUT

3,712,000

HAG

24,042,600

SHS

3,093,200

- 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.
- Ước kim ngạch XK nông lâm thủy sản năm 2021 đạt
kỷ lục trên 48.6 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020.
- NHNN đang xem xét nới room tín dụng dài hạn cho
các TCTD trong năm 2022.
- CEBR: Kinh tế thế giới sẽ vượt mốc 100,000 tỷ USD
vào năm 2022.
- Lợi nhuận Cty công nghiệp Trung Quốc T11 giảm 9%
- MSN: sẽ thưởng CP 20% và giảm room ngoại xuống
49%; HHV: được HoSE chấp thuận ny.
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VN-Index tăng trong phiên giao dịch đầu tuần +11.85 điểm lên 1,488.88 điểm. Thanh khoản đạt 691 triệu
cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 441 tỷ, các
mã được mua vào nhiều nhất gồm có KBC, KDH và CTG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch buổi sáng,
có thời điểm cả thị trường gặp áp lực bán mạnh, tuy nhiên sang đến phiên chiều lực mua được đẩy mạnh
hơn vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, PNJ, PLX.. khiến thị trường quay đầu tăng điểm trở lại. Các
cổ phiếu tăng điểm ấn tượng nhất chủ yếu thuộc nhóm ngành Bất động sản như DIG, CII, KDH.. trong đó
DIG và CII tăng trần với dư mua lớn vào cuối ngày. Độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu
tăng điểm với 259 mã so với 199 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng dù khối lượng
tham gia trong thời gian gần đây là không nhiều. Mặc dù thanh khoản vẫn chưa được cải thiện tuy nhiên
đến thời điểm này có thể xác nhận nhịp điều chỉnh của chỉ số đã qua đi, dự báo trạng thái giằng co, tích
lũy (theo hướng bò lên chậm), đan xen các phiên tăng giảm vẫn sẽ là chủ đạo trong các phiên tới đây.
NĐT ngắn hạn nên cơ cấu danh mục sang nhóm VN30. Giữ tỷ trọng ở mức vừa phải, chỉ tăng nếu VN-Index
vượt 1,500 kèm thanh khoản cải thiện, đồng thời dòng tiền quay lại các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán..

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)

