BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)
Thay đổi (%)

Thị trường cơ sở
HSX
1103,87
+0,58%
527,8

HNX
203,12
+3,14%
136,3

-22%

+20,6%

10.807,8
10.019,9
-15,7%

1.692,9
1.159,4
+2,1%

Số mã tăng

290

117

Số mã giảm
Số mã đứng giá

160
87

58
75

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3
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Thị trường phái sinh
VN30F2101
VN30F2102
137.830
135
1.083,9
1.082
+13,8
+14,5
Khối ngoại
HSX
551,3
339,5
+211,8
Top mua ròng
HPG
75,7 tỷ
FUEVFVND
73,3 tỷ
ACV
42,5 tỷ
Top bán ròng
HMH
20,2 tỷ
KBC
16,1 tỷ
VPB
15,2 tỷ

VN30F2013
58
1.082,5
+13,2

VN30F2106
67
1.082,1
+7,8

HNX
7,61
36,07
-28,46
MBB
PLX
CTG

21 tỷ
19,2 tỷ
10,5 tỷ

NVL
GVR
MSN

10,8 tỷ
10,8 tỷ
9,2 tỷ
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1125 điểm
Hỗ trợ:
1060 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index tăng 6,33 điểm so với
tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 501
triệu đơn vị, giảm 19,2%, giá trị đạt khoảng 10.020 tỷ
đồng, giảm 15,7% so với phiên trước đó. Thanh khoản sụt
giảm khá mạnh so với trung bình phiên tuần trước, lần lượt
giảm 22% về khối lượng, 21,1% về giá trị khớp lệnh.
-Chỉ số VN-Index tăng điểm, nới rộng khoảng cách với các
đường MA20 và MA50 vẫn được duy trì, các đường chỉ
báo này vẫn dốc lên cho thấy chỉ số vẫn còn dư địa tăng
điểm trong ngắn và trung hạn. Đường MACD vẫn giữ nằm
trên đường Signal, Histogram giữ biên độ ở vùng +0,7, ở
phân kì dương. Dải Bollinger Band giữ biên đô ở cả 2
đường hướng lên cho thấy dấu hiệu khá tích cực của chỉ số.
Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay lần
lượt ở vùng 73,7 và 78,4 điểm- Dòng tiền lực cầu tiếp tục
xu hướng gia nhập thị trường khiến chỉ báo RSI nhích nhẹ
đi lên.
-Nhìn chung, phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 hôm
nay diễn ra “trọn vẹn”. Với đà dẫn dắt tích cực của các mã
trụ như nhà Vin, MSN, nhóm ngân hàng đã tạo động lực
cho thị trường thăng hoa và lan tỏa sắc xanh khá tốt. Dòng
tiền không chỉ tập chung ở nhóm mã bluechips và chảy đều
vào các nhóm ngành khác như chứng khoán, bán lẻ, hóa
chất, bất động sản, xây dựng…sau đó kết phiên dừng trên
mốc ngưỡng cản tâm lý 1.100 điểm. Độ rộng thị trường
hôm nay áp đảo bởi bên mua với 290 mã tăng, chỉ 160 mã
giảm điểm. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế với 19 mã
tăng, 9 mã giảm. Với việc chỉ số đã vượt qua ngưỡng điểm
tâm lý 1.100 khá thuyết phục cùng với sự sụt giảm thanh
khoản do áp lực dừng cấp margin và dịch vụ ứng trước tiền
bán của các công ty chứng khoán. Phiên đầu năm 2021 kế
tiếp dự báo sẽ là phiên thanh khoản bùng nổ khi chính thức
áp dụng lệnh giao dịch lô 100 cổ / lệnh và lực mua tới từ
nguồn cung tiền mới sẽ tác động tích cực tới thị trường,
khích lệ tinh thần giải ngân mới từ các nhà đầu tư đang
thận trọng đứng ngoài thị trường. Kháng cự chỉ số ở 1125
điểm, hỗ trợ ở 1060 điểm.

Kháng cự:
210 điểm
Hỗ trợ:
190 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng mạnh 6,18
điểm so với tham chiếu, tổng khối lượng giao dịch khớp
lệnh đạt hơn 100,3 triệu cổ phiếu, giảm 9,5% giá trị
khớp lệnh đạt 1.159,4 tỷ, tăng 2,1% so với phiên trước
đó. Dù sụt giảm so với trung bình phiên tuần trước đó,
thanh khoản sàn HNX vẫn ở ngưỡng trung bình, giảm
lần lượt 17,4% về khối lượng và 18,9% về giá trị khớp
lệnh.
-Chỉ số HNX tăng điểm mạnh, khoảng cách với các
đường MA20 và MA50 được nới rộng, các chỉ báo này
vẫn dốc lên cho thấy tiềm năng tăng điểm ở chỉ số vẫn
khả thi. Chỉ báo MACD vẫn nằm trên đường Signal, ở
phân kì dương với Histogram thu hẹp còn +1,95 điểm.
Dải Bollinger giữ biên độ, hướng lên ở cả 2 đường báo
hiệu xu hướng tích cực ở chỉ số. Chỉ báo RSI và chỉ báo
dòng tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 92,5 và
83,2 điểm. Dòng tiền sàn HNX sụt giảm bởi lực bán tại
nhiều cổ phiếu, tuy nhiên về cuối phiên dòng tiền tập
trung tại mã trụ đã kéo 2 chỉ báo này đi lên.
-Nhìn chung, sau đà tăng nóng thời gian qua, các mã tại
sàn HNX chịu áp lực bán rât mạnh ngay từ đầu phiên
khiến chỉ số rung lắc quanh tham chiếu. Phải tới phiên
chiều, khi thị trường chung xác nhận củng cố vững chắc
sắc xanh thì dòng tiền đã tiếp tục lan tỏa vào các nhóm
mã sàn này khéo chỉ số thăng hoa. Sau phiên ATC, cổ
phiếu trụ THD bất ngờ tăng mạnh 9,5%, cùng với các
mã như SHS +8,2%, BVS, NVB, SJ1 tăng hết biên độ,
CDN +3,8%, HHC +5,1%, CEO +1,6%, PVS +0,6% đã
tác động tích cực vào đà tăng của chỉ số. Ngược lại,
DTK, -5,4%, IDC -1,4%, VCS -0,9%, HUT -6,7%, PVI,
VNT, PTI cũng giao dịch tiêu cực tạo áp lực cản phần
nào tới chỉ số. Dự báo, chỉ số HNX phiên đầu tiên năm
2021 sẽ tiếp tục thăng hoa theo nhịp thị trường chung và
kiểm định lại ngưỡng 200 điểm. Kháng cự của chỉ số ở
210 điểm, hỗ trợ ở 190 điểm.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Thị trường mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 trong sắc xanh ở các chỉ số chính. Các cổ phiếu vốn hóa
lớn nhóm ngân hàng, họ Vin như VHM, VIC, VNM, VNM, CTG, TCB, VPB đều tăng giá tác động tích cực lên thị
trường chung giúp chỉ số vượt lên ngưỡng 1.100 điểm. Chiều ngược lại, EIB, SAB, BCM giao dịch dưới ngưỡng tham
chiếu, kìm hãm đà tăng của thị trường chung. Thị trường chung nhanh chóng thu hẹp khi chạm ngưỡng điểm tâm lý, 1
số cổ phiếu như GVR, SAB, BVH, PVD, PVS, PLX tiếp tục giao dịch kém sắc khiến chỉ số chịu áp lực và dần đảo
chiều giảm điểm. TDH giảm 6,9% xuống mức giá sàn và khớp lệnh 2,9 triệu cổ phiếu trong khi vẫn dư bán giá sàn đến
6,2 triệu cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản điều chỉnh phiên sáng nay với các mã giảm như LDG, CRE, HAR,
HDC, OGC, CCL, TDH của Thuduc House thông báo đã nhận được 2 quyết định ký ngày 25/12 do Cục thuế TP HCM
ban hành, truy thu hơn 396 tỷ đồng. Thị trường chỉ tích hơn khi gần hết phiên sáng, 1 số cổ phiếu lớn như MSN tăng
mạnh 4,4%, PVD, BVH, MWG, VCG, VHM, VIC, HPG và VNM...cũng đồng loạt tăng giá tốt giúp chỉ số Vn-Index
tạm dừng phiên sáng ở 1.100,31 điểm. Sang phiên chiều, thị trường bùng nổ tích cực với lực cầu tại các nhóm mã lan
tỏa, dòng tiền chảy vào các nhóm ngành và sắc xanh được phủ rộng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán nổi sóng trở lại, SSI
tăng 5,1%, VND tăng 3,6%, HCM tăng 3,1%, cùng với nhóm mã ngân hàng như TCB, BID, VPB, CTG, ACB, MBB
giao dịch tích cực giúp chỉ số củng cố vững chăc sắc xanh, dù cho VHM, VIC đảo chiều kìm hãm nhịp hưng phấn. Tác
động tích cực tới chỉ số phiên hôm nay là các mã như MSN +6,5%, GVR +5,1%, TCB +5,3%, BID +1,4%, HPG
+1,3%, VPB +2,2%, SSI +5,1%, FPT +1,7%, BVH +1,5%, CTG +0,6%, MWG +1,4%, KBC +6,1%, POW, VCI,
VCG, MBB cũng tăng điểm tích cực; Phía sàn HNX, cổ phiếu trụ THD bất ngờ tăng mạnh 9,5%, cùng với các mã như
SHS +8,2%, BVS, NVB, SJ1 tăng hết biên độ, CDN +3,8%, HHC +5,1%, CEO +1,6%, PVS +0,6% đã tác động mạnh
vào đà tăng của chỉ số sàn này. Ở chiều ngược lại, các mã như SAB -2,5%, VHM -0,8%, VIC -0,3%, EIB -4,2%, NVL
-1,2%, VIB -1,8%, GAS -0,3%, PLX -0,5%, DTK, -5,4%, IDC -1,4%, VCS -0,9%, HUT -6,7%, PVI, VNT, PTI cũng
giao dịch tiêu cực tạo áp lực cản phần nào tới các chỉ số chính. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, chỉ số
VN-Index dừng ở 1103,87 điểm, tăng 6,33 điểm so với tham chiếu; Chỉ số HNX dừng ở 203,12 điểm, tăng 6,17 điểm
so với tham chiếu.
Nhìn chung, phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 hôm nay diễn ra “trọn vẹn”. Với đà dẫn dắt tích cực của các mã
trụ như nhà Vin, MSN, nhóm ngân hàng đã tạo động lực cho thị trường thăng hoa và lan tỏa sắc xanh khá tốt. Dòng
tiền không chỉ tập chung ở nhóm mã bluechips và chảy đều vào các nhóm ngành khác như chứng khoán, bán lẻ, hóa
chất, bất động sản, xây dựng…sau đó kết phiên dừng trên mốc ngưỡng cản tâm lý 1.100 điểm. Độ rộng thị trường hôm
nay áp đảo bởi bên mua với 290 mã tăng, chỉ 160 mã giảm điểm. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế với 19 mã tăng, 9
mã giảm, khối lượng khớp lệnh tại rổ này phiên hôm nay đạt 136 triệu đơn vị-giảm 21,4% so với phiên trước đó, chủ
yếu tập chung ở các mã như TCB (16,5 triệu), STB (15 triệu), MBB (14 triệu), HPG (11,9 triệu), ROS, POW…chỉ số
VN30 kết phiên tăng tới 11,61 điểm. Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 501 triệu đơn vị, giảm
19,2%, giá trị đạt khoảng 10.020 tỷ đồng, giảm 15,7% so với phiên trước đó. Thanh khoản sụt giảm khá mạnh so với
trung bình phiên tuần trước, lần lượt giảm 22% về khối lượng, 21,1% về giá trị khớp lệnh. Khối ngoại phiên cuối năm
đảo chiều mua ròng khoảng 236 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn. Ở chiều mua, họ tập chung mua cổ phiếu HPG (75,7 tỷ)
CCQ FUEVFVND (73,3 tỷ), ACV (42 tỷ), MBB (22 tỷ), PLX (16,2 tỷ), CTG (10,5 tỷ)…lực bán ròng tập chung ở các
mã như HMH (20,2 tỷ), KBC (16,1 tỷ), VPB (15,2 tỷ), NVL (10,8 tỷ), GVR (10,8 tỷ),… Với việc chỉ số đã vượt qua
ngưỡng điểm tâm lý 1.100 khá thuyết phục cùng với sự sụt giảm thanh khoản do áp lực dừng cấp margin và dịch vụ
ứng trước tiền bán của các công ty chứng khoán. Phiên đầu năm 2021 kế tiếp dự báo sẽ là phiên thanh khoản bùng nổ
khi chính thức áp dụng lệnh giao dịch lô 100 cổ / lệnh và lực mua tới từ nguồn cung tiền mới sẽ tác động tích cực tới
thị trường, khích lệ tinh thần giải ngân mới từ các nhà đầu tư đang thận trọng đứng ngoài thị trường. Kháng cự chỉ số ở
1125 điểm, hỗ trợ ở 1060 điểm. Ở phía hợp đồng phái sinh, 4 hợp đồng đều tăng điểm mạnh, hợp đồng VN30F2101
tăng 13,8 điểm, dừng ở 1.083,9 điểm, ở basic dương 13,13 điểm, cho thấy các nhà đầu tư tiép tục tin tưởng vào dư địa
tăng điểm của thị trường trong thời gian sắp tới. Tổng khối lượng hợp đồng phái sinh phiên hôm nay đạt hơn 138
nghìn.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 31/12/2020.
STT

Mã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VIC
VHM
VRE
MSN
VCB
BID
CTG
MBB
TCB
VPB
VNM
SAB
GAS
PLX
NVL

Mức dao động trong
ngày (đồng)
-300
-700
+50
+5.400
+650
+200
+100
+1.600
+700
-5.000
-300
-300
-800

% Dao
động
-0,28%
-0,78%
+0,16%
+6,47%
+1,38%
+0,58%
+0,44%
+5,35%
+2,2%
-2,5%
-0,35%
-0,55%
-1,2%

Tỷ trọng so với VNIndex
9,2%
6%
1,8%
2,55%
9,25%
4,85%
3,3%
1,6%
2,6%
1,9%
6%
3,3%
4,2%
1,75%
1,7%

Mức độ ảnh hưởng đến VNIndex (điểm)
-0,275
-0,616
+0,031
+1,812
+0,713
+0,200
+0,075
+1,584
+0,471
-0,838
-0,156
-0,098
-0,209
(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, giới đầu tư tích cực gom hàng.
-Thứ Tư, chứng khoán Mỹ dường như đã vượt qua được nỗi hoang mang và lấy lại được kỳ vọng từ gói viện trợ kinh
tế mở rộng hơn nữa từ chính phủ Mỹ. Thị trường phiên trước đó “trôi dạt” một phần là do việc Thượng viện Mỹ chưa
đưa ra quyết định về dự luật nâng mức hỗ trợ tiền mặt cho người dân từ 600 USD lên 2.000 USD do Tổng thống Mỹ
Donald Trump đề xuất, dù đã được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua trước đó. Dù các nhà lập pháp Dân
chủ đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ đề xuất của ông Trump, song Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện
Mitch McConnell hôm thứ Tư một lần nữa cho biết, ông sẽ không cho phép bỏ phiếu độc lập cho dự luật này.
Trước đó, cuối ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho khoản hỗ trợ 600 USD mỗi người dân
trong kế hoạch này sẽ bắt đầu giải ngân vào buổi tối cùng ngày. Mặt khác, Mỹ ghi nhận ít nhất 200.902 trường hợp
nhiễm Covid-19 mới và khoảng 3.626 trường hợp tử vong vào ngày thứ Ba, New York Times cho biết. Biến thể
Covid-19 mới, dễ lây lan hơn được phát hiện gần đây ở Vương quốc Anh đã được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ ở
Colorado, vào hôm 20/12. Trong khi đó, AstraZeneca hôm thứ Tư cho biết, vắc-xin Covid-19 mà họ phát triển với Đại
học Oxford đã được chính phủ Vương quốc Anh phê duyệt. Với ngày càng nhiều vắc-xin được phân phối vào năm tới,
các nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế vào năm sau.
Về dữ liệu kinh tế, chính phủ Mỹ hôm thứ Tư cho biết, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đã tăng lên 84,8
tỷ USD trong tháng 11 từ mức 80,4 tỷ USD của tháng trước. Tồn kho bán buôn giảm 0,1% trong tháng 11, thay vì tăng
như dự báo, một dấu hiệu tốt cho nhu cầu kinh tế. Ngoài ra, chỉ số PMI khu vực Chicago đã tăng lên 59,5, cao hơn dự
kiến vào tháng 12, nhưng doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm 2,6% trong tháng 11.
Vài tuần cuối năm, thị trường chứng kiến sự chuyển hướng của dòng tiền sang các cổ phiếu được hưởng lợi từ sự phục
hồi kinh tế, trong đó các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng và vật liệu là những cổ phiếu được giới đầu tư quan tâm
nhất.
Kết thúc phiên 30/12, chỉ số Dow Jones tăng 73,89 điểm (+0,24%), lên 30.409,56 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5 điểm
(+0,13%), lên 3.732,04 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 19,78 điểm (+0,15%), lên 12.879,00 điểm.
-Chứng khoán châu Âu kết thúc chuỗi 5 phiên khởi sắc liên tiếp vào ngày thứ Tư khi các nhà đầu tư có động thái chốt
lời, bất chấp tình hình triển khai vắc-xin tích cực và việc ký kết thoả thuận thương mại Brexit chỉ ra một năm 2021
phục hồi mạnh mẽ hơn cho các thị trường khu vực.
Kết thúc phiên 30/12, chỉ số FTSE 100 tại giảm 46,83 điểm (-0,71%), xuống 6.555,82 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm
42,60 điểm (-0,31%), xuống 13.718,78 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 12,38 điểm (-0,22%), xuống 5.599,41
điểm.
-Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Chứng khoán Nhật Bản giảm trong ngày
giao dịch cuối cùng của năm. Trong năm 2020 này, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 16%, và tăng gần 18,4% trong quý IV.
Còn chỉ số Topix tăng gần 4,8% vào năm 2020 sau khi tăng hơn 15,2% trong năm trước. Thị trường tài chính Nhật
Bản sẽ đóng cửa từ thứ Năm dịp năm mới và mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau. Chứng khoán Trung Quốc tăng trở
lại, khi giới đầu tư ngày một kỳ vọng kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong năm tới. Hầu hết các ngành đều tăng, trong đó
năng lượng và tài nguyên dẫn đầu với nhóm cổ phiếu năng lượng xanh tăng vọt, sau khi Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ giảm
lượng khí thải carbon để đáp ứng cam kết của chính phủ.
Kết thúc phiên 30/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 123,98 điểm (-0,45%), xuống 27.444,17 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 35,42 điểm (+1,05%), lên 3.414,45 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
tăng 578,62 điểm (+2,18%), lên 27.147,11 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 52,96 điểm (+1,88%), lên 2.873,47
điểm.
-Giá vàng tăng trong phiên ngày thứ Tư nhờ đồng USD tiếp đà suy yếu do nhà đầu tư đang xem xét quyết định của
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell chặn cuộc bỏ phiếu độc lập về đề xuất tăng khoản hỗ trợ tiền
mặt trong gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD của Mỹ.
Kết thúc phiên 30/12, giá vàng giao ngay tăng 15,90 USD (+0,85%), lên 1.894,30 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao
tháng 2 tăng 10,50 USD (+0,56%), lên 1.893,40 USD/ounce.
-Giá dầu tăng trong phiên ngày thứ Tư, được hỗ trợ bởi trữ lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và việc Anh phê duyệt
vắc-xin coronavirus thứ hai.
Báo cáo mới nhất của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) được công bố ngày 30/12 cho thấy, trữ lượng tồn kho
dầu thô nước này giảm 6,1 triệu thùng trong tuần gần nhất xuống 493,5 triệu thùng. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, tồn kho
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dầu thô của Mỹ vẫn đang ở mức cao hơn 10% so với tuần cuối cùng của năm 2019.
Kết thúc phiên 30/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,40 USD (+0,83%), lên 48,40 USD/thùng. Giá dầu thô
Brent tăng 0,25 USD (+0,49%), lên 51,34 USD/thùng.
Bắt cơ hội thị trường sôi động, doanh nghiệp nhộn nhịp lên sàn.
*Nhộn nhịp lên sàn, chuyển sàn
Ngày 23/12, Ngân hàng thương mại cổ phần MSB đã đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn HOSE. Từ mức giá khởi điểm
15.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu này nhanh chóng đạt mức tăng 20%.
Trước đó, cổ phiếu MCM của Công ty cổ phần Sữa Mộc Châu chào sàn UPCoM, giá liên tục tăng trần. Từ mức khởi
điểm 30.000 đồng/cổ phần, nhiều công ty chứng khoán nâng dự phóng giá lên gấp đôi mà không chút e ngại.
PVI Re, Vinaconex, PGBank, ABBank... là những công ty sẽ đánh cồng trên HOSE vào những ngày cuối cùng của
năm.
Theo thống kê, có tới hơn 10 ngân hàng lên sàn, hoặc chuyển sàn thành công trong năm 2020 và ngay những ngày đầu
năm mới 2021, sẽ là những cái tên như SHB, OCB...
Làn sóng niêm yết mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm được góp phần bởi lý do, năm 2020 là thời hạn chót các ngân
hàng thương mại phải đưa cổ phiếu lên niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung theo Đề án “Cơ cấu
lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.
Nhưng thực tế, vẫn có một số ngân hàng không phải chịu áp lực này vì đã niêm yết trên HNX như ACB, SHB, hoặc
đăng ký giao dịch trên UPCoM như LPB… cũng thực hiện chuyển sàn qua HOSE. Nguyên nhân chính được giới phân
tích đồng thuận là xuất phát từ nhu cầu tự thân của các ngân hàng, từ ý thức chủ động nắm bắt cơ hội mà thị trường
vốn mang lại.
Thử phân tích trường hợp SHB, niêm yết trên sàn HNX từ rất sớm (2007) nhưng cổ phiếu của ngân hàng này cứ giao
dịch làng nhàng suốt thời gian dài. Năm 2019, cổ phiếu SHB đã tạo sóng, tăng giá hơn 200% so với mức đáy và thu
hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quan sát của giới phân tích, những mục tiêu lớn hơn của ngân
hàng này còn ở phía trước.
Tại sàn niêm yết HNX, cổ phiếu SHB có vốn hóa lớn thứ hai, chiếm 10,79% tổng giá trị vốn hóa sàn này. Tuy nhiên,
HNX vẫn là “chiếu dưới”.
Chuyển sang HOSE, với việc cổ phiếu SHB nằm trong nhóm 25 cổ phiếu có vốn hóa trên 1 tỷ USD trên thị trường
chứng khoán Việt Nam và nếu tiếp tục duy trì được thanh khoản, SHB sẽ đáp ứng được các tiêu chí để xem xét vào rổ
chỉ số VN30 và nhờ đó sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nước ngoài.
Tính đến cuối tháng 10/2020, room cho nhà đầu tư nước ngoài còn lại của cổ phiếu SHB là 25,6%, mức đủ lớn để hấp
dẫn các định chế tài chính nước ngoài bỏ vốn đồng hành cùng Ngân hàng.
Tương tự, với việc chuyển sang sàn HOSE vào ngày 9/12/2020, nhiều công ty chứng khoán đánh giá, ACB có khả
năng lọt vào các rổ chỉ số quan trọng như VN30, VN Diamond, VNFIN Lead… và trở thành cổ phiếu được quan tâm
hàng đầu của các nhà đầu tư dài hạn.
Một khi đã vào được rổ chỉ số (đặc biệt là VN30) thì thanh khoản sẽ tăng nhanh, bởi các quỹ ETF sẽ tập trung mua bán
chứng chỉ của họ thông qua các rổ chỉ số.
Theo chia sẻ từ Giám đốc Dịch vụ ngân hàng đầu tư một công ty chứng khoán, một điểm đáng lưu ý khác trước làn
sóng niêm yết cuối năm 2020 là từ 1/1/2021, các bộ luật quan trọng sẽ chính thức áp dụng, trong đó, có quy định về
các tiêu chí doanh nghiệp đại chúng, niêm yết khắt khe hơn.
Chẳng hạn, Luật Chứng khoán mới có quy định phải sau 2 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống UPCoM,
công ty đại chúng mới được nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chính thức.
Việc niêm yết hay chuyển sàn trên HOSE được nhiều đơn vị đặt làm mục tiêu giúp cổ phiếu được định giá lại, thanh
khoản tăng cao hơn, từ đó thu hút nguồn vốn mới tốt hơn.
Thực tế cho thấy, các ngân hàng khi thực hiện chuyển sàn/niêm yết cũng đi kèm kế hoạch tăng vốn. Giá cổ phiếu cũng
vì hiệu ứng này đã tăng rất mạnh trước thềm chuyển sàn, niêm yết.
Trong khi đó, việc MCM lên UPCoM, dưới con mắt của giới phân tích, khi thị giá tăng sẽ làm đẹp báo cáo tài chính
của cổ đông lớn Công ty, thậm chí gián tiếp là cổ đông nhà nước SCIC.
Bởi SCIC hiện là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, đơn vị gián tiếp sở hữu tỷ lệ lớn cổ phiếu MCM.
*Cơ hội huy động vốn
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Bộ phận Phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, niêm yết trên HOSE, với những điều kiện khắt khe hơn, có
thể mang lại nhiều lợi ích. Trong đó, có nhiều cơ hội tăng vốn hơn là lợi ích nổi bật nhất để các doanh nghiệp chuyển
sàn.
Chẳng hạn, tại Công ty cổ phần Thuận Đức, song song với việc niêm yết trên HOSE, doanh nghiệp triển khai kế hoạch
tăng vốn điều lệ. Theo nguồn tin từ Thuận Đức, sau khi lên sàn HOSE, một số nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có tập
đoàn lớn quan tâm tới cơ hội bỏ vốn vào doanh nghiệp.
Nhận xét được đưa ra từ ông Kim Thiên Quang, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, nhiều
doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến trình niêm yết, chuyển sàn nhằm tận dụng tốt xu hướng tích cực của thị trường
chứng khoán. Bản thân họ nhìn thấy được các cơ hội mới khi nền kinh tế dần hồi phục, nên nhanh chóng huy động vốn
để thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất.
Mới đây, Tổng công ty Vinaconex (mã VCG) đã tổ chức roadshow ngay trước thềm chuyển sàn niêm yết sang HOSE
từ ngày 29/12/2020. Sự kiện nhận được quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, bởi lẽ VCG cũng là cổ phiếu có vốn hóa
lớn.
Với mức vốn hóa hơn 17.700 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa phiên cuối cùng trên HNX, nhà đầu tư kỳ vọng, VCG sẽ
sớm lọt vào rổ VN30, đẩy thanh khoản tăng nhanh, bởi các quỹ ETF sẽ tập trung mua bán chứng chỉ của họ thông qua
các rổ chỉ số.
Một số nhà đầu tư tinh ý nhận ra rằng, việc chọn ngày niêm yết mới trên HOSE của VCG là ngày gần cuối tháng
12/2020 cũng rất khéo léo. Vì như vậy, VCG sẽ đáp ứng được đủ tiêu chí về thời gian giao dịch liên tiếp 6 tháng trên
HOSE cho kỳ review tháng 7/2021.
Vấn đề tiếp theo để VCG vào rổ VN30 là đảm bảo được điều kiện tỷ lệ free-float tối thiểu 10%. Nếu không đủ sẽ xét
thêm tiêu chí vốn hóa, đồng thời có thêm điều kiện về khối lượng giao dịch khớp lệnh và giá trị giao dịch khớp lệnh.
Kế hoạch của VCG là sau khi chuyển sàn, Công ty sẽ tính đến bài toán tăng vốn. Trước đó, VCG đã có Nghị quyết Hội
đồng quản trị về tăng vốn với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, nhưng căn cứ tình hình cụ thể để thống nhất lại.
“Dù gì cũng phải tăng đầu tư phát triển và trên cơ sở trúng thầu dự án lớn thì phải đảm bảo vốn chủ sở hữu nhất định”,
ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Công ty cho biết.
Chia sẻ trong buổi roadshow, lãnh đạo VCG cho biết, Công ty đang triển khai các hợp đồng xây lắp có tổng giá trị
khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều gói thầu ở những công trình trọng điểm quốc gia.
Với mảng bất động sản, Tổng công ty cũng đang thực hiện nhiều dự án, trong đó tái khởi động dự án quy mô lớn 173
ha Cát Bà. Quỹ đất của VCG hiện có 2.000 ha và mục tiêu của Tổng công ty là mở rộng lên 5.000 ha vào năm 2025.
Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán khách hàng tổ chức – Phát triển khách hàng tổ chức SSI
cho biết, việc trúng thầu nhiều dự án trọng điểm cho thấy vị thế của VCG trong ngành xây dựng.
Ông Đức kỳ vọng khi chuyển sàn qua HOSE có thể giúp VCG thu hút được nhà đầu tư nhiều hơn, nhất là quỹ đầu tư
nước ngoài. Tất nhiên, VCG chịu áp lực cải thiện hơn nữa về tính minh bạch, chất lượng quản trị, hiệu quả kinh doanh.
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khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.

www.nsi.com.vn
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