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Tin tức đáng chú ý
HNX

1,485.82 (-8.57)

457.83 (-0.22)

KLGD khớp lệnh

768,442,000

106,168,128

GTGD khớp lệnh

23,182,481,460

3,164,713,856

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

6,192,300

-3,308,285

GT mua/bán ròng

247,287,380

-243,958,216

Top GD HSX

-

GDP Việt Nam năm 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.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đặt mục tiêu 49 tỷ
USD trong năm 2022.
- VCS: ước LNTT 2021 đạt 2,095 tỷ, tăng trưởng 25%;
ABT: 20/1 chốt quyền cổ tức TM 10%; HHV: 20/1
chào sàn HoSE.
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ROS

35,216,200

CEO

9,802,500

LDG

33,056,600

KLF

7,004,500

HAG

30,448,700

ART

5,938,900

HNG

27,937,300

SHS

4,862,900

POW

21,429,000

PVS

3,689,400
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VN-Index có phiên giảm nhẹ -8.57 điểm về 1,485.82 điểm. Thanh khoản đạt 768 triệu cổ phiếu, giảm so
với phiên trước đó và đạt ở mức trung bình. Khối ngoại mua ròng hơn 241 tỷ, các mã được mua vào nhiều
nhất gồm có KDH, VRE và CTG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua trong biên độ dao động khá hẹp. Các cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 có số lượng mã giảm
giá áp đảo với 16 mã so với 8 mã tăng, đã tiếp tục tạo áp lực lên thị trường chung. Dòng tiền đã bắt đầu
có xu hướng quay trở lại nhóm Bluechips trong khi đó các cổ phiếu mang yếu tố đầu cơ cao như nhóm Bất
động sản đang có dấu hiệu điều chỉnh trở lại. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số lượng cổ
phiếu giảm điểm với 248 mã so với 196 mã tăng. Giao dịch khối ngoại là khá tích cực khi họ có phiên mua
ròng thứ 4 liên tiếp, dù khối lượng là không nhiều. Chỉ số một lần nữa gặp khó khi tiến đến vùng kháng cự
mạnh 1,490-1,500 điểm, áp lực bán tại vùng cản là khá lớn trong khi lực cầu giá cao vẫn khá thận trọng.
Trước mắt trạng thái giằng co với nền tảng thanh khoản ở mức trung bình vẫn sẽ là chủ đạo. Để có thể cải
thiện xu hướng VN-Index cần một phiên tăng điểm mạnh để vượt qua vùng cản, đi kèm với KLGD tốt.
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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