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Thống kê Thị trường Tuần 30/11-04/12
Tổng quan

HSX

Index

HNX

1,021.49 (+11.27)

152.48 (+4.31)

KLGD bình quân

467,760,552

64,646,975

GTGD bình quân

9,629,838,592

964,493,533

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

155,593,330

3,366,239

KL bán trong tuần

207,762,774

4,027,439

GT mua trong tuần

5,320,858,630

62,231,668

GT bán trong tuần

5,924,991,580

58,737,003

GT mua bán ròng

-604,132,950

3,494,664

Cung cầu

HSX

- Xu thế tăng điểm kéo dài sang tuần thứ 5 liên tiếp cùng
mức tăng nhẹ 15 điểm tuần qua của VN-Index. TT trải
qua 1 tuần tăng điểm khá ổn định trừ quãng thời gian đầu
tuần ảnh hưởng bởi thông tin từ Covid-19. Sự xoay vòng,
phân hóa giữa các cổ phiếu trụ cột, giữa các nhóm ngành
vẫn liên tục diễn ra, sự lan tỏa cũng đã ít nhiều xuất hiện
khi chỉ số thể hiện sức tăng ổn định.
- Thanh khoản tăng trở lại và liên tục duy trì ở ngưỡng rất
cao. NĐTNN bán ròng 600 tỷ/2 sàn tuần qua, nhưng nếu
loại trừ GDTT bán DIG thì mua ròng tới hơn 1,000 tỷ.
- Trạng thái tâm lý NĐT khá cân bằng, không có dấu hiệu
hưng phấn, thay vào đó là sự cẩn trọng phù hợp với diễn
biến phân hóa, tăng điểm nhẹ của thị trường.

HNX

KL đặt mua

4,609,663,960

540,513,100

KL đặt bán

4,473,040,460

578,152,800

Bình quân lệnh mua

3,457

4,294

Bình quân lệnh bán

4,058

5,166

Top GD HSX

Diễn biến Thị trường Tuần 30/11-04/12

Top GD HNX

STB

24,514,030

SHB

7,662,200

ITA

22,293,420

CEO

6,022,500

TCH

19,491,690

PVS

5,859,000

CTG

18,959,210

NVB

4,136,300

HSG

18,808,080

VIX

3,850,500

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Xu thế tăng điểm sau khi vượt 1,000 của VN-Index có
dấu hiệu thậm chí trở nên bền vững hơn, vượt qua mọi lo
ngại bán tháo. Dòng tiền vẫn đang chảy vào TT khá mạnh
mẽ, khiến mọi áp lực chốt lời đều được đáp ứng.
- Sự giằng co, phân hóa vẫn diễn ra khá quyết liệt, nhưng
chủ yếu ở đầu các phiên GD, động thái kéo chỉ số nhờ các
cp trụ cột vẫn diễn ra đều đặn ở các thời điểm cuối phiên.
- TTCK thế giới cũng đang trải qua những ngày GD tương
đối tích cực, là yếu tố hỗ trợ 1 phần với TTCK trong nước,
bên cạnh động thái mua ròng trở lại của khối NĐTNN.
- Yếu tố cần lưu ý: dư nợ margin toàn TT đang ở ngưỡng
rất cao, thị trường cũng đang bước vào những ngày cuối
năm là thời điểm cân đối nguồn vốn của các CTCK.
- Chúng tôi chưa thay đổi quan điểm về xu thế tăng điểm
ngắn hạn, với ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index ở
1,035-1,040. Và vẫn lưu ý về khả năng diễn ra các nhịp
điều chỉnh xen kẽ của thị trường có thể tới bất ngờ.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được
tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ
trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn,
ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều
nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể mua ở những nhịp điều chỉnh, ưu
tiên danh mục ở nhóm BCs và Midcaps có nền tảng tốt.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Kết quả cơ cấu FTSE ETF Q4/2020: thêm APH vào danh mục, không loại cổ phiếu nào.

-

iShares MSCI Frontier 100 thêm PDR, APH, KDC, HSG vào danh mục, tỷ trọng cp VN từ 12.89 lên 14.13%.

-

Nhà đầu tư trong nước mở hơn 41,000 tài khoản chứng khoán trong tháng 11, xác lập kỷ lục mới.

-

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 200 tỷ USD sau 11 T, tăng 2% so cùng kỳ.

-

Tổng trị giá xuất khẩu Việt Nam T11 ước 24.8 tỷ USD, giảm 9% so T10, thặng dư 600tr USD.

-

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt gần 1.1 triệu tỷ, bằng 96% cùng kỳ.

-

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 11T đạt 11.7 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ.

-

Huy động được 36,897 tỷ TPCP trong T11, tăng 16.6% so với T10, tỷ lệ trúng thầu 65%.

-

30/11 vốn hóa HNX đã đạt 259,700 tỷ với 353 DNNY.

-

Đến 24/11, huy động vốn tăng 10.65%, tín dụng tăng 7.93%, tổng phương tiện thanh toán tăng 10.31%.

-

XK thủy sản 2020 ước đạt 8.6 tỷ USD (xấp xỉ cùng kỳ), XK dệt may 2020 ước đạt 35 tỷ USD (giảm 8%).

-

Việt Nam đã có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng sau 89 ngày (ở Tp. Hồ Chí Minh).

-

VN sẽ tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu.

-

PMI tháng 11 đạt 49.9 điểm, lần đầu dưới 50 sau 3T.

-

ACB: 9/12 chào sàn HoSE, giá TC 26,400đ/cp; HSG: Đầu tư Hoa Sen đã bán 30tr cp, tiếp tục đăng ký bán
43.1tr cp; DIG: Him Lam đã mua 67.7tr cp; đã bán 8.26tr cp giá bq 21,7000đ/cp; VJC: Sovico Aviation
đăng ký mua 10tr cp; SZE: sẽ mua 1.5tr cp quỹ; VOC: SCIC hạ giá khởi điểm thoái vốn 44.2tr cp còn
18,540đ/cp; VGC: ước LNTT 11T đạt 780 tỷ, giảm 9%; FMC: DT 11T ước 180tr USD, tăng 20%; MSN:
18/12 chốt quyền cổ tức TM 10%; PDR: 18/12 chốt quyền cổ tức TM 25%; FOX: 24/12 chốt quyền cổ tức
TM 20%; CAV: 16/12 chốt quyền cổ tức TM 10%; SCS: 15/12 chốt quyền cổ tức TM 30%; FOX: 24/12 chốt
quyền cổ tức TM 20%; DGC: 15/12 chốt quyền cổ tức TM 15%.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản công ty TQ niêm yết, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Mỹ
cân nhắc đưa SMIC và CNOOC của TQ vào danh sách đen. Ông Joe Biden tuyên bố chưa khai tử di sản thuế
quan nhằm vào TQ của ông Trump. EU muốn lập liên minh với Mỹ ứng phó TQ.

-

Mỹ: Tạo được 245,000 việc làm trong tháng 11, thấp hơn dự báo 440,000. 1 nhóm nghị sĩ đề xuất gói cứu
trợ kinh tế 908 tỷ USD đối phó dịch Covid-19. Fed: gia hạn một số chương trình cho vay khẩn cấp. Chủ tịch
FED: Triển vọng KT 'đang cực kỳ bấp bênh'.

-

Trung Quốc: vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU. PMI T11 đạt 51.2 điểm, cao hơn dự
báo 51.5 điểm, tăng trưởng tháng thứ 9 liên tiếp.

-

OPEC+ giảm sản lượng 7.2tr thùng/ngày từ tháng 1/2021, thấp hơn kỳ vọng 7.7tr thùng/ngày.

-

GDP Australia Q3 tăng 3.3%, vượt dự báo 2.6%.

-

Canada công bố gói kích thích kinh tế 77 tỷ USD.
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