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Thống kê Thị trường Tuần 04-07/01
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 04-07/01

HNX

1,528.48 (+30.2)

493.84 (+19.85)

KLGD bình quân

927,071,075

128,991,291

GTGD bình quân

29,687,040,825

3,684,069,257

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

142,880,500

7,790,535

KL bán trong tuần

144,550,391

1,963,909

GT mua trong tuần

7,469,366,500

181,164,617

GT bán trong tuần

8,013,705,720

47,683,108

GT mua bán ròng

-544,339,220

133,481,509

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

6,675,159,500

694,007,500

KL đặt bán

6,783,962,200

751,866,100

Bình quân lệnh mua

2,350

1,722

Bình quân lệnh bán

2,718

2,143

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

32,879,500

KLF

14,937,500

FLC

31,696,300

PVS

10,552,600

HAG

31,557,000

ART

7,161,100

ROS

29,839,800

CEO

6,757,600

HQC

29,377,200

SHS

6,588,600

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- Thị trường mở cửa phiên GD đầu tiên của năm 2022 rất
hứng khởi trước khi bước vào các phiên GD giằng co quyết
liệt, tính chung cả tuần VN-Index tăng 30đ. Sự dịch chuyển
dòng tiền dường như chỉ diễn ra chỉ trong vài phiên, các
nhóm cổ phiếu BCs (Ngân hàng, Chứng khoán..) quay trở
lại với trạng thái giằng co khá yếu, trong khi dòng tiền ngắn
hạn lại tiếp tục lựa chọn các cổ phiếu Bất động sản, cổ
phiếu nhỏ mang tính đầu cơ là lựa chọn yêu thích. Sự phân
hóa đã diễn ra trên diện rộng giữa các nhóm ngành.
- Thanh khoản tăng trở lại, với sự xuất hiện của những
phiên GD có giá trị ở ngưỡng cao và rất cao. NĐTNN bán
ròng trở lại dù không nhiều, giá trị 410 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Hoạt động mua bán lướt sóng của nhà đầu tư đã quay trở
lại mức độ thường xuyên hơn, tuy vậy tâm lý thận trọng và
hào hứng luôn song hành cùng nhau.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Tín hiệu dịch chuyển của dòng tiền từ cổ phiếu nóng sang
các nhóm trụ cột dường như không đúng! Sự dịch chuyển
này chỉ diễn ra vài phiên trước khi trạng thái “hào hứng
đánh bạc” cổ phiếu nóng lại diễn ra rất mạnh mẽ trở lại.
- Dòng tiền ngắn hạn (cả F0 và Fn) đều đang chảy mạnh
vào các cổ phiếu nóng là dấu hiệu khá đáng lo ngại, ảnh
hưởng không nhỏ tới sự bền vững của đà tăng chỉ số.
- Các DNNY đang lần lượt công bố KQKD 2020, nhưng ảnh
hưởng thực tế tới giá cổ phiếu là không thực sự rõ ràng.
- Lưu ý: còn 3 tuần GD sẽ tới kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán!
- Xu thế ngắn hạn (cả về mặt chỉ số và cổ phiếu) đang trở
nên khá khó lường trước diễn biến suy yếu của các nhóm
trụ cột cũng như sự hào hứng của nhóm cp nóng. Áp lực
điều chỉnh đang dần hình thành với mốc 1,500đ sẽ trở
thành hỗ trợ cứng của VN-Index. Sự phân hóa cũng sẽ trở
nên ngày càng rõ nét hơn trong tuần GD tới, dù vậy xu thế
tăng của thị trường về cơ bản vẫn đang được bảo toàn.
- 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 cơ cấu danh mục sang nhóm BCs thuộc
VN30, có thể tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh.
- 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 :
-

Trong T12, số tài khoản GDCK mở mới đạt kỷ lục mới gần 227,000 TK, cả năm 2021 đạt 1.5 triệu TK.

-

Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo gói phục hồi kinh tế trị giá 347,000 tỷ, phê duyệt KH thực hiện RCEP.

-

Chính phủ phấn đấu GDP 2022 tăng trưởng 6-6.5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,900 USD.

-

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 1.563 triệu tỷ, vượt 16,4% dự toán. Trong đó, thu ngân sách từ
TTCK đạt gần 11,000 tỷ trong năm 2021, hơn gấp đôi năm 2020 (5,200 tỷ).

-

PMI tháng 12 đạt 52.5 điểm (so 52.2 điểm của T11).

-

Tổng doanh thu 19 tập đoàn, TCT Nhà nước ước đạt 821,295 tỷ trong năm 2021, tương đương 99% KH năm
và tăng 8% so với năm 2020, trong đó 6 đơn vị không đạt KH doanh thu, 5 đơn vị không đạt KH lợi nhuận.

-

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo việc cấp tín dụng cho DN đấu giá đất Thủ Thiêm.

-

UBCK đang làm rõ các GD có dấu hiệu thao túng giá, hiện phối hợp với Bộ CA xử lý dấu hiệu hình sự.

-

Bloomberg: Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc sẽ có mức tăng lạm phát cao trong khu vực năm 2022.

-

Ngày 7/1, ETF KIM GROWTH VN30 là CCQ ETF thứ 4 mô phỏng VN30 được đưa vào niêm yết và giao dịch.

-

NHNN: dự kiến thắt chặt hơn tín dụng vào CK, BĐS. Dự báo tín dụng Q1 tăng 5%, cả năm tăng 14%.

-

Các DNNY đã phát hành huy động kỷ lục 100,600 tỷ trên TTCK Việt Nam trong năm 2021.

-

VGC: LNTT 2021 đạt 1,575 tỷ, tăng 87% so 2020; DBC: LNST 2021 đạt 827 tỷ, giảm 41% so 2020, sẽ thưởng
CP 1:1; BCM: LNST 2021 đạt 1,128 tỷ, tăng 60%; BSR: LNST 2021 đạt 6,026 tỷ (cùng kỳ lỗ), cao nhất từ
khi CPH; NT2: LNST 2021 ước 515 tỷ, giảm 18%; QNS: LNST 2021 ước 1,235 tỷ, tăng 17%; SAF: 17/1 chốt
quyền cổ tức TM 30%; QNS: 20/1 chốt quyền cổ tức TM 5%; C4G: 21/1 chốt quyền PHT 1:1 giá 10,000đ/cp;
HAP: 21/1 chốt quyền PHT 1:1 giá 10,000đ/cp; DXG: Dragon Capital tăng tỷ lệ sở hữu lên 18.17%; CII: sẽ
bán 44.3tr cp quỹ, quỹ VIAC tiếp tục đăng ký bán 5.5tr cp từ 10/1;

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang có thể nâng lãi suất sớm nhất từ tháng 3/2022. CNBC: các quỹ đầu cơ bán cổ phiếu
công nghệ mạnh nhất 1 thập kỷ.

-

Trung Quốc: PMI T12 đạt 53.1đ (so 52.1đ của T11).

-

OPEC+ nhất trí duy trì mức tăng sản lượng 400,000 T/N trong tháng 2.

-

Lạm phát của châu Âu chạm mức kỷ lục 5% trong tháng 12.
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