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Thống kê Thị trường 05/01
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,522.50 (-3.08)

480.36 (+6.26)

KLGD khớp lệnh

955,697,900

132,567,347

GTGD khớp lệnh

30,508,056,680

3,920,945,494

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,347,300

1,013,255

GT mua/bán ròng

-234,464,100

35,749,005

Top GD HSX

- Chính phủ phấn đấu GDP 2022 tăng trưởng 6-6.5%,
thu nhập bình quân đầu người đạt 3,900 USD.
- Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện RCEP.
- Thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 1.563
triệu tỷ, vượt 16,4% dự toán.
- BCM: LNST 2021 đạt 1,128 tỷ, tăng 60%; HAP:
21/1 chốt quyền PHT 1:1 giá 10,000đ/cp; CII: quỹ
VIAC tiếp tục đăng ký bán 5.5tr cp từ 10/1;

Top GD HNX

ROS

46,529,900

KLF

11,297,100

FLC

40,927,600

SHS

10,680,600

POW

38,787,800

PVS

9,954,700

STB

36,939,600

ART

7,379,500

GEX

35,011,300

MBG

6,648,200

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index có phiên giảm nhẹ -3.08 điểm về 1,522.5 điểm. Thanh khoản đạt 955 triệu cổ phiếu (giá trị
30,508 tỷ) tăng khá mạnh so với phiên trước đó và đạt ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 234 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VNM và GEX.
Thị trường mở cửa khá tích cực với sắc xanh trên diện rộng do hiệu ứng tích cực từ các cổ phiếu ngành
Dầu khí và BĐS như GAS, DIG, CII.. trong đó DIG và CII đạt mức tăng kịch trần với dư mua lớn, tuy nhiên
đến cuối phiên sáng áp lực bán chốt lời bất ngờ tăng mạnh trở lại đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như
MSN, PNJ.. khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm nhẹ. Nhóm Ngân hàng và Chứng khoán đa số đều mất điểm
nhẹ tạo áp lực lớn đến chỉ số chung. Nhóm cổ phiếu nhỏ mang tính đầu cơ cũng có phiên GD khá tích cực
(FLC, ROS..), đồng thời sự phân hóa đã diễn ra trên diện rộng. Độ rộng thị trường chung vẫn nghiêng đôi
chút về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 240 mã so với 221 mã tăng. Khối NĐTNN có phiên bán ròng đầu
tiên sau 7 phiên nhưng khối lượng bán là không nhiều. Xu hướng ngắn hạn vẫn là tích cực nhưng đã có sự
phân hóa ngày càng rõ nét. Vùng 1,500 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục sang nhóm Bluechips thuộc VN30. Có thể tận dụng các phiên
điều chỉnh của thị trường hoặc nhịp điều chỉnh của từng mã để gia tăng tỷ trọng.

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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