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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn 

 

 

 

 

Diễn biến Thị trường Tuần 07-11/12 

 

 

 

 

- Xu thế tăng điểm của VN-Index đã kéo dài sang tuần 

thứ 6 liên tiếp, cùng mức tăng hơn 20 điểm tuần qua. Các 

nhịp điều chỉnh vẫn diễn ra xen kẽ, đặc biệt khi VN-Index 

tiếp cận vùng kháng cự mạnh, tuy nhiên xu thế tăng vẫn 

được duy trì 1 cách bền vững. Dòng tiền vẫn xoay vòng 

giữa các cổ phiếu trụ cột đồng thời lan tỏa ra nhiều nhóm 

ngành khác (nhóm Chứng khoán là tiêu biểu tuần qua).  

- Thanh khoản tiếp tục tăng và liên tục duy trì ở ngưỡng 

rất cao khi hoạt động chốt lời bắt đầu gia tăng. Khối ngoại 

mua ròng trở lại gần 700 tỷ/2 sàn tuần qua. 

- Sự tự tin phần nào được củng cố trong nền tảng tâm lý 

NĐT khi thị trường có các nhịp điều chỉnh được coi là hợp 

lý, giúp giải tỏa lo ngại về việc tăng nóng của chỉ số. 

Tổng quan HSX HNX 

Index 1,045.96 (+24.47) 162.32 (+9.84) 

KLGD bình quân 469,296,840 66,362,979 

GTGD bình quân 9,877,504,182 837,818,790 

      

Giao dịch NĐTNN HSX HNX 

KL mua trong tuần 127,683,547 2,643,354 

KL bán trong tuần 132,110,134 3,868,471 

GT mua trong tuần 4,881,431,410 58,474,889 

GT bán trong tuần 4,201,760,740 46,857,472 

GT mua bán ròng 679,670,670 11,617,417 

      

Cung cầu HSX HNX 

KL đặt mua 4,395,493,280 579,460,900 

KL đặt bán 4,673,092,000 597,188,400 

Bình quân lệnh mua 3,306 4,451 

Bình quân lệnh bán 4,002 5,063 

      

Top GD HSX Top GD HNX 

HPG 16,641,080 PVS  6,219,800 

STB 15,443,500 SHB  6,166,000 

ITA 15,150,170 VIX  3,781,000 

HBC 14,336,680 NVB  3,764,800 

TCB 14,116,670 SHS  3,350,000 

 

Cổ phiếu Tiền mặt 

60% 40% 

 

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị 

 

 

 

 

- Không có những tín hiệu hoặc diễn biến bất thường ảnh 

hưởng tới xu thế tăng điểm hiện tại. TT vẫn trong trạng 

thái tăng điểm tích cực và dường như rất khó “cản lại”. 

- Các nhịp điều chỉnh bất ngờ đã diễn ra như dự báo, 

nhưng được lấp lại rất nhanh và dễ dàng với sự vận động 

mạnh mẽ của dòng tiền ở thời điểm hiện tại khi NĐT chỉ 

chốt lời cp này nhưng lại nhanh chóng tìm mua cp khác. 

- Hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF và đáo hạn HĐTL diễn 

ra trong tuần này sẽ ảnh hưởng không đáng kể tới TT. 

- 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. 

- Xu thế tăng điểm ngắn hạn được bảo toàn khi TT dễ 

dàng vượt qua các nhịp điều chỉnh, thậm chí được dự báo 

mạnh dần lên khi VN-Index đã bước qua ngưỡng cản quan 

trọng (thực tế áp lực chốt lời quanh 1,035-1,040 rất lớn), 

dự báo chỉ số tiếp tục có tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp.  

- 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 ETF Q4/2020: FTSE thêm APH vào danh mục, không loại cp nào. VNM giữ nguyên danh mục. 

- Chủ tịch UBCK: Sẽ đưa thêm một số chỉ số cho thị trường phái sinh trong năm 2021. 

- HNX đã sẵn sàng cho việc hợp nhất Sở GDCK trong 2021. 

- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95 để UBCK tăng cường giám sát giao dịch trên TTCK và Thông tư 96 

quy định mới về công bố thông tin trên TTCK. 

- Apple sẽ chuyển công đoạn lắp ráp iPad và MacBook sang Việt Nam. 

- ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 từ 1.8% lên 2.3%. 

- HoSE vừa công bố bộ quy tắc chỉ số 3.0, BVH, PDR, TPB được dự báo sẽ thay ROS, SAB, EIB trong rổ VN30. 

- Hiệp hội Thép: Sản lượng bán hàng thép tháng 11 tăng gần 21% so cùng kỳ. 

- Doanh thu phí bảo hiểm 11T đạt 165,781 tỷ, TTS của TT bảo hiểm đạt 542,757 tỷ, tăng 16 và 20% cùng kỳ. 

- Việt Nam và Anh đã ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do UKVFTA. 

- TP.HCM sẽ có gói tín dụng 4,000 tỷ lãi suất 0% hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. 

- Tăng trưởng GRDP 2020 Hà Nội ước 3.94%, Tp.HCM ước 1.39%, Đà Nẵng lần đầu tăng trưởng âm 9.6%. 

- VCS: sẽ chuyển ny sang HoSE; FHH: rút hồ sơ ny HNX; NAB: đã nộp hồ sơ chuyển sang HSX; IMP: LNTT 

11T đạt 218 tỷ, tăng 18% cùng kỳ; ACB: LNTT 11T đạt 8,723 tỷ, vượt 14% KH năm; VNM: 5/1 chốt quyền 

cổ tức TM 10%; VCB: 22/12 chốt quyền cổ tức TM 8%; HCM: 31/12 chốt quyền cổ tức TM 5%; TMS: 17/12 

chốt quyền cổ tức 5% TM + 15% CP; VGG: 18/12 chốt quyền cổ tức TM 40%; CTD: sẽ mua lại 4.9tr cp 

quỹ; FCN: sẽ bán 1.5tr cp quỹ; VCG: đã mua 39.3tr cp quỹ; SIP: GVR sẽ bán 9.3tr cp từ 9/12. 

Thông tin quốc tế: 

- Mỹ - Trung: Mỹ không có kế hoạch áp thêm thuế mới với hàng hóa TQ. 

- Mỹ: Số thương vụ IPO tại Mỹ đạt 420 sau 11T, cao nhất trong sáu năm qua (tăng 88% cùng kỳ). Số đơn xin 

trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua tăng mạnh lên 835,000, vượt xa các dự báo. 19 bang nộp đơn đề nghị 

xem xét lại kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Mỹ tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Nhà 

Trắng đề xuất gói 916 tỷ USD cứu trợ Covid-19. 

- Trung Quốc: xuất khẩu tháng 11 đạt kỷ lục 268 tỷ USD, tăng 11.4 % so tháng 10, tăng 21.1% cùng kỳ. 

- NHTW Châu Âu tăng mạnh quy mô chương trình kích thích lên 3,600 tỷ USD. 

- Hàn Quốc đang xem xét gia nhập CPTPP. Nhật tung thêm gói kích thích kinh tế 708 tỷ USD. 

- Đã có 52 Ngân hàng và Công ty tài chính, 24 Công ty bảo hiểm nước ngoài rời Hongkong kể từ tháng 6. 

- Vốn hóa TTCK toàn cầu đã đạt 99,000 tỷ USD, ~112% GDP, 3 tuần gần đây nhận vốn kỷ lục 106 tỷ USD. 

Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam 

Trụ sở: Số 31, đường số 9, KDC Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 62 91 53 58 - Fax: (028) 62 91 53 59 

Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán 

Điện thoại: (028) 62 91 53 58  (liên hệ Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán) 
Email: thuan.tran@hvsvn.com 


