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Thống kê Thị trường 28/12
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,494.39 (+5.51)

458.05 (+8.64)

KLGD khớp lệnh

904,515,800

128,847,789

GTGD khớp lệnh

26,533,867,330

3,608,966,968

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

12,041,883

-4,113,674

GT mua/bán ròng

325,461,550

-281,058,577

Top GD HSX

- Tới 22/12, tín dụng tăng 12.7%, mục tiêu 2022 tăng
14%. Tỷ lệ nợ xấu vọt lên 8.2%, các TCTD đã cơ cấu
lại giá trị nợ khoảng 607,000 tỷ. NHNN sẽ tiếp tục
kiểm soát chặt tín dụng chứng khoán và BĐS.
- SCIC rời lịch thoái vốn BVH, BMI, NTP sang 2022.
- PVD: hoãn trả cổ tức 2019, 2020 tổng 20%; CII:
VIAC đăng ký bán tiếp 5.5tr cp từ 4/1; CTR: được
HoSE chấp thuận ny.

Top GD HNX

HAG

49,657,000

KLF

11,290,500

STB

45,046,600

CEO

9,850,500

ROS

42,948,000

PVS

7,560,900

HNG

28,422,500

HUT

5,587,700

FLC

26,314,900

ART

4,872,100

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục tăng nhẹ +5.51 điểm lên 1,494.39 điểm. Thanh khoản đạt 904 triệu cổ phiếu, tăng khá
mạnh so với phiên trước đó và lên ngưỡng trung bình khá. Khối ngoại mua ròng hơn 325 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có KBC, VHM và CTG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp
lệnh ngày hôm qua với biên độ dao động khá rộng. Đã có thời điểm VN-Index chạm ngưỡng 1,500, nhưng
cũng có thời điểm chỉ số nhanh chóng quay xuống đỏ (sau thông tin về ca omicron đầu tiên ở VN), sự hồi
phục mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vào phiên chiều như MSN, GAS, MWG.. đã giúp chỉ số lấy lại
được sắc xanh ở cuối ngày. Nhóm Ngân hàng tiếp tục duy trì được đà tăng điểm trong đó nổi bật nhất có
STB, HDB và TPB. Độ rộng thị trường chung vẫn nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 242
mã so với 224 mã tăng. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là khá tích cực khi họ có phiên mua ròng
thứ 3 liên tiếp, dù khối lượng là không nhiều. Trạng thái giằng co mạnh vẫn là chủ đạo, thị trường vẫn gặp
khó mỗi khi tiến sát vùng kháng cự tại ngưỡng 1,500 điểm. Chỉ số VN-Index vẫn cần một phiên tăng điểm
mạnh để vượt qua vùng cản, đi kèm với KLGD tốt để củng cố cho xu hướng tăng bền vững.
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.
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