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Thống kê Thị trường 06/01
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,528.57 (+6.07)

484.89 (+4.53)

KLGD khớp lệnh

1,046,292,400

141,225,444

GTGD khớp lệnh

32,882,801,510

3,931,111,894

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,096,970

561,959

GT mua/bán ròng

-292,225,350

13,022,813

Top GD HSX

- 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 100,600 tỷ trên
TTCK Việt Nam trong năm 2021.
- Trung Quốc PMI T12 đạt 53.1đ (so 52.1đ của T11).
- 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; DXG: Dragon Capital tăng tỷ lệ sở
hữu lên 18.17%.

Top GD HNX

FLC

40,616,000

KLF

19,272,700

STB

38,537,500

CEO

8,921,900

ROS

37,421,700

ART

7,318,200

GEX

36,471,500

PVS

7,206,700

ITA

32,537,100

SHS

5,830,900

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tăng nhẹ trở lại +6.07 điểm lên 1,528.57 điểm. Thanh khoản đạt 1 tỷ 46 triệu cổ phiếu, tăng so
với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 292 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất
gồm có MSN, VNM và VIC.
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, sự bứt phá mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vào
phiên chiều như VIC, VRE, VCB.. đã giúp chỉ số duy trì được sắc xanh đến cuối ngày. Dòng tiền lại có dấu
hiệu dịch chuyển khỏi các nhóm BCs (Ngân hàng, Chứng khoán..) và quay trở lại nhóm cổ phiếu BĐS và
các cổ phiếu nhỏ mang yếu tố đầu cơ cao (đây vẫn là tâm điểm của thị trường khi ghi nhận nhiều mã tăng
trần hết biên độ như DXG, SCR, HAI..). Độ rộng thị trường chung vẫn nghiêng đôi chút về số lượng cổ
phiếu giảm điểm với 225 mã so với 213 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng
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. Trước bối cảnh chứng khoán toàn cầu đang điều chỉnh giảm sẽ tạo áp lực nhất định cho thị
trường trong nước các phiên tới đây, 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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