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Thống kê Thị trường 30/12
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,485.97 (+0.15)

461.73 (+3.9)

KLGD khớp lệnh

695,845,700

116,252,032

GTGD khớp lệnh

21,040,456,270

3,097,647,230

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,856,602

351,423

GT mua/bán ròng

49,728,800

18,031,262

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

40,812,700

ART

11,671,000

FLC

26,267,600

PVS

10,542,700

STB

26,157,300

KLF

7,967,000

POW

23,769,100

SHS

5,515,300

HQC

20,900,700

CEO

5,401,200

- 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 TD.
- 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.
- 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.
- DHA: 11/1 chốt quyền cổ tức TM 30%; PVC: đăng
ký bán 2.5tr cp quỹ từ 10/1; THD: lập Thaispace vốn
1.2 tỷ USD.
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VN-Index tăng nhẹ +0.15 điểm lên 1,485.97 điểm. Thanh khoản đạt 695 triệu cổ phiếu, tiếp tục giảm so
với phiên trước đó và tụt về mức thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 49 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất
gồm có VHM, SSI và VCG.
Thị trường tiếp tục 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 hẹp. Với việc tăng điểm khá tích cực của nhóm cổ phiếu
thuộc các ngành Ngân hàng, Chứng khoán như SSI, CTS, STB.. đã giúp chỉ số giữ được sắc xanh cho đến
cuối ngày. Ở chiều ngược lại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng trong thời gian trước đó (đặc biệt nhóm
Bất động sản) lại có dấu hiệu bị chốt lời khá mạnh trên diện rộng. Độ rộng thị trường chung vẫn nghiêng
đôi chút về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 232 mã so với 214 mã tăng. Giao dịch khối nhà đầu tư nước
ngoài là khá tích cực khi họ có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp. Thanh khoản ở mức thấp hiện nay cũng là
điều thường thấy trước các đợt nghỉ lễ. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển từ các cổ
phiếu Bất động sản, Penny sang các cổ phiếu đầu ngành thuộc VN30 (Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí..),
điều này đang mở ra cơ hội lớn để kỳ vọng việc chỉ số sẽ sớm vượt qua dược vùng kháng cự mạnh.
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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