BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 11 tháng 01 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
1184,89
+1,47%
845,8

HNX
219,12
+0,79%
154,7

+4,6%

-8,1%

18.540,4
16.406,6
+1,4%

2.406,6
2.106,3
-6,5%

Số mã tăng

313

128

Số mã giảm
Số mã đứng giá

134
55

78
51

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
123.682
690
1.193,1
1.200
+16,5
+21
Khối ngoại
HSX
1.601,4
1.849,7
-248,3
Top mua ròng
KBC
181,9 tỷ
VRE
97,8 tỷ
MSB
69,4 tỷ
Top bán ròng
LPB
212 tỷ
HPG
185,1 tỷ
VND
123,6 tỷ

VN30F2013
259
1.200
+19,3

VN30F2106
204
1.199,9
+21,8

HNX
4,36
38,45
-34,09
NVL
VHM
HDB

42,8 tỷ
40,7 tỷ
36,5 tỷ

VIC
CTG
VCI

64,4 tỷ
47,3 tỷ
43,5 tỷ
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 11 tháng 01 năm 2020
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1200 điểm
Hỗ trợ:
1100 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index tăng 17,2 điểm so với
tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 776,3
triệu đơn vị, tăng 1,7%, giá trị đạt khoảng 16.406,6 tỷ
đồng, tăng 1,4% so với phiên trước đó, thanh khoản tiếp tục
phá kỉ lục, vượt lần lượt 13% về khối lượng và 7,4% về giá
trị khớp lệnh so với trung bình phiên tuần trước.
-Chỉ số VN-Index tiếp tục nới rộng khoảng cách với các
đường MA20 và MA50, các đường chỉ báo này vẫn dốc lên
cùng với EMA20 vượt trên MA20 cho thấy tín hiệu tích
cực của chỉ số trong ngắn và trung hạn. Đường MACD
nằm trên đường Signal, Histogram cho biên độ nới dần ở
vùng +6,27, ở phân kì dương. Dải Bollinger Band nở rộng
đần ở cả 2 đường cho thấy chỉ số tiềm năng đi vào chu kỳ
tăng điểm mới. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền MFI
phiên hôm nay lần lượt ở vùng 86,2 và 93,2 điểm- Dòng
tiền mạnh tiếp tục xoay quanh thị trường khiến chỉ báo sức
mạnh tương đối tiếp tục tăng điểm, ở vùng quá mua.
-Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số tích cực ngay
đầu phiên và đà dẫn dắt từ các mã vốn hóa như họ nhà Vin,
các mã trụ như VNM, SAB...Phiên sáng tuy tăng điểm
mạnh nhưng dù bên xanh chiếm ưu thế nhưng không đáng
kể, tới gần cuối phiên khi chỉ số được củng cố vững chắc
quanh ngưỡng 1185 điểm, sắc xanh lúc này lan tỏa thị
trường và chiếm ưu thế đáng kể. Độ rộng thị trường
nghiêng về bên mua với 313 mã tăng, chỉ 134 mã giảm
điểm. Rổ VN30 có sự phân hóa nhẹ giữa các nhóm mã, 19
mã tăng, 10 mã giảm điểm. Dự báo, với nhịp tăng nóng gần
đây của chỉ số do dòng tiền chốt lời tại các nhóm mã có đà
tăng mạnh thời gian qua xoay quanh thị trường và gia nhập
tiếp tại các mã vốn hóa lớn như hiện tại, phiên sắp tới khả
năng chỉ số VN-Index sẽ tiệm cận ngưỡng 1200 để thử
thách. Dù vậy, khi tới càng gần ngưỡng điểm này, thị
trường khả năng rung lắc càng mạnh, tạo áp lực tâm lý bán
lớn, nhà đầu tư nên giữ cái đầu lạnh. Chỉ số kháng cự ở
ngưỡng 1200 điểm, hỗ trợ ở 1100 điểm.

Kháng cự:
220 điểm
Hỗ trợ:
190-193 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng 1,72 điểm so
với tham chiếu, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt
137,9 triệu cổ phiếu, giảm 16,4% giá trị khớp lệnh đạt
2.106,3 tỷ, giảm 6,5% so với phiên trước đó. Dù vậy,
thanh khoản sàn HNX vẫn ở mức cao, vượt lần lượt
3,3% về khối lượng và 12,3% về giá trị khớp lệnh so với
trung bình phiên tuần trước đó.
-Chỉ số HNX tiếp tục gia tăng khoảng cách giữa các
đường MA20 và MA50, các chỉ báo này vẫn dốc lên,
EMA20 vẫn nằm trên và đi song song với MA20 cho
thấy dư địa tăng điểm ở chỉ số vẫn có thể tiếp diễn. Chỉ
báo MACD nằm trên đường Signal, ở phân kì dương với
Histogram thu hẹp còn +1,59 điểm. Dải Bollinger giữ
biên độ ở cả 2 đường hướng lên, đường giá vẫn ở
ngưỡng BB Top cho thấy tín hiệu tích cực. Chỉ báo RSI
và chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng
95,2 và 86,8 điểm. Dòng tiền và lực cầu dường như đi
ngang, vẫn ở vùng quá mua.
-Nhìn chung, chỉ số HNX phiêm hôm nay vẫn giao dịch
tích cực cùng thị trường chung. Nhiều mã vốn hóa vừa
và nhỏ tăng hết biên độ như CTX, BTS, API, PVB, cùng
với đó IDC +7,8%, VCS +4,9%, DTK +3%, PVS
+2,4%, THD +1,9%, HHC, BCC, SHN cũng tích cực
khiến chỉ số giữ vững đà tăng. Ngược lại, sau khi thử
thách ở ngưỡng 220 điểm, chỉ số gặp lực cản do các mã
như SHB -1,6%, MBS -4,8%, SHS -1,9%, các mã này
điều chỉnh sau giao đoạn tăng khá mạnh, ngoài ra OCH,
CAG, HJS ở mức giá sàn, VIF -1,1%, CDN -2,4%, CEO
-1,6%, L14 -1,5% cũng là nguyên nhân khiến chỉ số thu
hẹp biên độ. Dự báo, chỉ số HNX phiên kế tiếp khả năng
sẽ tiếp tục tiến tới test lực cầu và vận động quanh
ngưỡng 220 điểm. Kháng cự của chỉ số ở 220 điểm, hỗ
trợ ở 190-193 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới với diễn biến tích cực khi sắc xanh bao trùm các mã trụ. Cung với
nhóm nhà Vin thì các Bluechips khác như BVH, FPT, GAS, HPG, MSN, VNM, MWG, BCM, HVN đang giao dịch
tích cực. PVD tiếp tục tăng 6,1% lên 20.850 đồng/cp, đây cũng đang là phiên tăng giá thứ 11 liên tiếp của cổ phiếu
này, ngoài ra nhóm mã dầu khí còn PVB, PVS, OIL cũng giao dịch hưng phấn. Ở chiều ngược lại, nhóm mã chứng
khoán gồm HCM, VND, SSI... đang có sự điều chỉnh, HCM -1,7%, SSI - 1,8%, VND -1%, VCI -1,8%, tuy vậy các mã
thị giá nhỏ vẫn giao dịch khởi sắc như PSI, ART, VIG, IVS. Nhóm mã ngân hàng phân hóa, VPB, HDB, BID, EIB
đang ở dưới tham chiếu, ngược lại ACB, VCB, TCB, MBB, CTG đang tăng điểm khá tốt. Cổ phiếu nhóm bất động
sản, nhiều mã thị giá nhỏ trong nhóm ngày tiếp tục giao dịch khởi sắc như FLC, HQC, SCR, PFL, QCG, VPH. Cổ
phiếu bất động sản khu công nghiệp giao dịch phân hóa với các mã tăng giá như BCM, PHR, NTC, GVR, SIP, KBC.
Chiều ngược lại thì VGC, SZC, SZL, LHG chìm trong sắc đỏ. Cuối phiên sáng, đà nới rộng biên độ tăng của các mã
trụ như VHM, BCM, HVN đạt mức giá trần, cùng với sự tích cực của VIC, VNM, SAB, BCM, HVN, VJC, PLX và
GAS khiến chỉ số VN-Index tạm dừng ở ngưỡng 1185,01 điểm. Sang phiên chiều, thị trường chung giữ nhịp giao dịch
tích cực nối tiếp phiên sáng, tại rổ VN30 các mã như TCH, ROS, KDH được kéo lên mức trần, sắc xanh lan tỏa rõ nét
hơn khi chỉ số vận động quanh vùng 1185 điểm và tiếp tục được củng cố bởi các mã trụ. Tác động tích cực nhất tới đà
tăng của chỉ số chính phiên hôm nay phải kể đến các mã như VHM, BCM, HVN giữ ở mức giá trần, họ nhà Vin còn
có VIC +1,8%, VRE +4,6%, các mã trụ và bluechips như VNM +3,5%, SAB +2,1%, MSN +1,1%, VJC +3,8%, MWG
+3,6%, POW +4,7%, GVR +1,2%, PLX +2%, STB +3,6%, KDH +6,7%, GAS, FPT, HPG… cũng khá tích cực.
Ngược pha với thị trường, 1 số mã ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ như TCB -1,3%, VCB -0,3%, BID -0,5%, VPB 1%, LPB -1,1%, MBB và HDB đều giảm 0,9%, VIB, TPB, EIB đều kém sắc, BHN hôm nay cũng giảm mạnh 5%,
HNG -3,8%, APH -3,9%, nhóm mã chứng khoán SSI -1,8%, VCI -3,3%, VND -4,4%, HCM -2,1%. Chốt phiên giao
dịch, chỉ số VN-Index dừng ở 1184,89 điểm, tăng 17,2 điểm so với tham chiếu; Chỉ số HNX dừng ở 219,12 điểm, tăng
1,72 điểm so với tham chiếu-Nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ sàn này tăng hết biên độ như CTX, BTS, API, PVB, cùng
với đó IDC +7,8%, VCS +4,9%, DTK +3%, PVS +2,4%, THD +1,9%, HHC, BCC, SHN cũng tích cực khiến chỉ số
giữ vững đà tăng. Ngược lại, sau khi thử thách ở ngưỡng 220 điểm, chỉ số gặp lực cản do các mã như SHB -1,6%,
MBS -4,8%, SHS -1,9%, các mã này điều chỉnh sau giao đoạn tăng khá mạnh, ngoài ra OCH, CAG, HJS ở mức giá
sàn, VIF -1,1%, CDN -2,4%, CEO -1,6%, L14 -1,5% cũng là nguyên nhân khiến chỉ số thu hẹp biên độ.
Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số tích cực ngay đầu phiên và đà dẫn dắt từ các mã vốn hóa như họ nhà Vin,
các mã trụ như VNM, SAB...Phiên sáng tuy tăng điểm mạnh nhưng dù bên xanh chiếm ưu thế nhưng không đáng kể,
tới gần cuối phiên khi chỉ số được củng cố vững chắc quanh ngưỡng 1185 điểm, sắc xanh lúc này lan tỏa thị trường và
chiếm ưu thế đáng kể. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 313 mã tăng, chỉ 134 mã giảm điểm. Rổ VN30 có
sự phân hóa nhẹ giữa các nhóm mã, 19 mã tăng, 10 mã giảm điểm, khối lượng khớp lệnh tại rổ này phiên hôm nay đạt
222,8 triệu đơn vị-tăng nhẹ 1,2% so với phiên trước đó, chủ yếu tập chung ở các mã như STB (33,5 triệu), MMB (23,4
triệu), ROS (21,2 triệu), HPG (16,6 triệu), POW (15 triệu), TCB (14 triệu)…chỉ số VN30 kết phiên tăng 15,54 điểm.
Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 776,3 triệu đơn vị, tăng 1,7%, giá trị đạt khoảng 16.406,6 tỷ
đồng, tăng 1,4% so với phiên trước đó, thanh khoản tiếp tục phá kỉ lục, vượt lần lượt 13% về khối lượng và 7,4% về
giá trị khớp lệnh so với trung bình phiên tuần trước. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ phiên hôm nay khi họ bán ròng vào
khoảng 333 tỷ đồng, tính chung ở cả 3 sàn. Ở chiều mua, họ tập chung mua các mã như KBC (181,9 tỷ), VRE (97,8
tỷ), MSB (69,4 tỷ), NVL (42,8 tỷ), VHM…lực bán ròng tập chung ở các mã như LPB (212 tỷ), HPG (185,1 tỷ), VND
(123,6 tỷ), VIC (64,4 tỷ),… Dự báo, với nhịp tăng nóng gần đây của chỉ số do dòng tiền chốt lời tại các nhóm mã có
đà tăng mạnh thời gian qua xoay quanh thị trường và gia nhập tiếp tại các mã vốn hóa lớn như hiện tại, phiên sắp tới
khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiệm cận ngưỡng 1200 để thử thách. Dù vậy, khi tới càng gần ngưỡng điểm này, thị
trường khả năng rung lắc càng mạnh, tạo áp lực tâm lý bán lớn, nhà đầu tư nên giữ cái đầu lạnh. Chỉ số kháng cự ở
ngưỡng 1200 điểm, hỗ trợ ở 1100 điểm. Ở phía hợp đồng phái sinh, 4 hợp đồng hôm nay đều tăng điểm, hợp đồng
VN30F2101 tăng 16,5 điểm, dừng ở 1.193,1 điểm, ở basic dương 29,7 điểm, 3 hợp đồng còn lại cũng ở basic dương
trên 36 điểm, cho thấy sự kì vọng cực lớn của các nhà đầu tư vào thị trường trong thời điểm hiện tại. Tổng khối lượng
hợp đồng phái sinh phiên hôm nay đạt hơn 124,8 nghìn.
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Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 11/01/2020.
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)
+2.000
+6.700
+1.650
+1.000
-300
-250
-250
-450
-350
+3.900
+4.100
+600
+1.100
-200

% Dao
động
+1,79%
+6,95%
+4,65%
+1,07%
-0,29%
-0,52%
-0,94%
-1,26%
-0,98%
+3,48%
+2,07%
+0,65%
+1,96%
-0,26%

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)
+1,828
+6,255
+1,042
+0,314
-0,298
-0,268
-0,182
-0,413
-0,225
+2,236
+0,713
+0,308
+0,363
-0,051
(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Bất chấp dữ liệu kinh tế thất vọng, nhà đầu tư vẫn tin tưởng ông Biden.
-Đầu ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc khi báo cáo việc của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, nền kinh tế
Mỹ mất 140.000 việc làm trong tháng 12/2020, tồi tệ hơn nhiều so với dự báo tăng 55.000 việc làm, phản ánh tác động
của tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19 trong thời gian qua cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây
lan.
Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giữ ổn định ở mức 6,7%, tương đương 10,7 triệu người, cao gấp đôi so
với mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Riêng tuần cuối cùng của năm 2020, số người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ không thay đổi so với tuần
trước đó, ở mức cao 787.000 người.
Nền kinh tế Mỹ đã phải đối mặt với khủng hoảng trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng và
chưa có dấu hiệu được kiểm soát.
Báo cáo của chính phủ được đưa ra sau khi một báo cáo hôm thứ Tư từ ADP cho thấy khu vực tư nhân đã giảm
123.000 việc làm trong tháng 12, do hoạt động kinh doanh và tiêu dùng ở một số bang bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa
để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Báo
Trong khi đó, Mỹ ghi nhận kỷ lục 4.111 ca tử vong vì Covid-19 vào thứ Năm (7/1), con số cao nhất kể từ khi đại dịch
bùng phát, đồng thời cũng ghi nhận kỷ lục 280.028 ca nhiễm mới.
Những biến động trên Phố Wall cũng diễn ra sau một tuần kịch tính trên mặt trận chính trị với chiến thắng của đảng
Dân chủ trước đảng Cộng hòa đương nhiệm tại Thượng viện Mỹ, làm thay đổi cán cân quyền lực trong Quốc hội, cùng
với những cuộc bạo loạn xông vào tòa nhà Capitol sau khi được Tổng thống Donald Trump kêu gọi người ủng hộ mình
ngăn không cho Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Tuy nhiên, bất chấp bất ổn, thị trường tập trung vào chiến thắng chính trị của đảng Dân chủ, đặt niềm tin vào các biện
pháp kích thích tài chính bổ sung có thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ sau khi ông Biden chính thức trở thành tổng thống
trong 12 ngày tới.
Cuối ngày thứ Sáu, ông Biden lên tiếng hứa hẹn sẽ có thêm nhiều biện pháp tài chính cho người Mỹ “ngay bây giờ”
sau khi báo cáo việc làm mới nhất được công bố. Theo ông Biden, những số liệu kém lạc quan trên đồng nghĩa các nhà
lập pháp cần đẩy nhanh việc thông qua một gói cứu trợ kinh tế mới, bao gồm 2.000 USD thanh toán trực tiếp cho
người nộp thuế và trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.
Tổng thống đắc cử của Mỹ dự kiến sẽ công bố một chương trình cứu trợ kinh tế mới vào tuần tới, trong đó bao gồm cả
biện pháp tăng lương tối thiểu.
Bên cạnh đó, tâm lý lạc quan trên thị trường cũng được tăng cường khi Pfizer và đối tác Đức BioNTech cho biết hôm
thứ Sáu, một nghiên cứu trong ống nghiệm phát hiện ra rằng vắc-xin Covid-19 của họ vô hiệu hóa hai biến thể lây
nhiễm cao mới xuất hiện ở Anh và Nam Phi.
Kết thúc phiên 8/1, chỉ số Dow Jones tăng 56,84 điểm (+0,18%), lên 31.097,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 20,89 điểm
(+0,55%), lên 3.824,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 134,50 điểm (+1,03%), lên 13.201,98 điểm.
Trong tuần, Dow Jones tăng 1,61%, S&P 500 tăng 1,83% và Nasdaq Composite tăng 2,43%.
Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu tích cực, chứng khoán châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11
nhờ dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi cùng với kỳ vọng việc triển khai vắc-xin Covid-19 sẽ thúc đẩy sự phục hồi mạnh
mẽ trên toàn cầu.
Kết thúc phiên 8/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 16,30 điểm (+0,24%), lên 6.873,26 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng
81,29 điểm (+0,58%), lên 14.049,53 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 37,03 điểm (+0,65%), lên 5.706,88 điểm.
Tính chung cả tuần, chỉ số FTSE 100 tăng 6,39%, chỉ số DAX tăng 2,42% và CAC40 tăng 2,80%.
Hầu hết các thị trường lớn tại châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần qua. Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh,
đóng cửa ở mức cao nhất trong 30 năm nhờ kỳ vọng về kích thích tài khóa của Mỹ nhiều hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ
tăng.
Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng sáu phiên gần nhất.
Chứng khoán Hồng Kông đóng cửa ở mức cao nhất gần 11 tháng, được thúc đẩy bởi hy vọng về sự phục hồi kinh tế
vào cuối năm và đà tăng ở các thị trường châu Á khác.
Chứng khoán Hàn Quốc đã tăng gần 4% lên mức cao kỷ lục và ghi nhận mức tăng một tuần mạnh nhất trong hơn 12
năm, được thúc đẩy bởi cổ phiếu lớn Samsung Electronics và Hyundai Motor.
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Kết thúc phiên 8/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 648,90 điểm (+2,36%), lên 28.139,03 điểm. Chỉ số Shanghai
Composite tại Thượng Hải giảm 6,10 điểm (-0,17%), xuống 3.570,11 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng
329,70 điểm (+1,20%), lên 27.87822 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 120,50 điểm (+3,97%), lên 3.152,18 điểm.
Trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,53%, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,79%, chỉ số Hang Seng tăng 2,38% và
chỉ số KOSPI tăng 9,70%.
Giá vàng phiên ngày thứ Sáu bị bán tháo ồ ạt do đồng USD giữ ổn định và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm leo
lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.
Theo Peter Hug Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals, có hai chất xúc tác hiện đang khiến vàng bị bán tháo
đó là lợi suất trái phiếu tăng và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Điều này đang gây ra tình trạng thanh lí tài sản và
chuyển sang tiền mặt.
Triển vọng kinh tế Mỹ vẫn rất bất ổn, với việc nước này báo cáo sụt giảm 140.000 việc làm trong tháng 12/2020 trong
bối cảnh các đợt phong tỏa và hạn chế xã hội gia tăng và số ca tử vong do Covid-19 liên tiếp đạt đỉnh.
Theo đó, phản ứng thông thường của thị trường đối với tin tức kinh tế xấu, dòng tiền đang thoát ra khỏi thị trường
vàng và chuyển thành tiền mặt, vào thị trường cổ phiếu, hoặc trái phiếu kì hạn 10 năm.
Kết thúc phiên 8/1, giá vàng giao ngay giảm 63,80 USD (-3,33%), xuống 1.850,00 USD/ounce. Giá vàng tương lai
giao tháng 2 giảm 27,20 USD (-4,09%), xuống 1.835,40 USD/ounce.
Trong tuần, giá vàng giao ngay giảm 2,52%, giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 3,15%.
Giá dầu chạm mức cao nhất trong gần một năm vào giao dịch ngày thứ Sáu, được hỗ trợ bởi cam kết cắt giảm sản
lượng của Saudi Arabia và đà tăng mạnh trên các thị trường chứng khoán lớn.
Kết thúc phiên 8/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,41 USD (+2,8%), lên 52,24 USD/thùng. Giá dầu thô
Brent tăng 1,61 USD (+3%) lên 55,99 USD/thùng.
Trong tuần, dầu WTI tăng 7,7%, dầu Brent tăng 8,1%.
Ngân hàng dự kiến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng.
Theo kết quả điều tra thống kê mới đây của Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng cuối năm 2020, các tổ chức tín dụng
(TCTD) cho biết đã "nới lỏng" tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiều lĩnh vực ưu tiên và
giảm "thắt chặt" tiêu chuẩn tín dụng đối với các nhóm khách hàng khác.
Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, các TCTD dự kiến "nới lỏng nhẹ" tiêu chuẩn tín dụng đối với
các nhóm khách hàng. Cơ sở để thực hiện việc "nới lỏng" tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2021 là triển
vọng kinh tế vĩ mô khả quan, phù hợp chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Trước đó, số liệu do NHNN công bố cũng cho thấy tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020. Cụ thể, đến
cuối quý 1/2020 tăng trưởng tín dụng chỉ có 1,31%, thì cuối quý 2/2020 đã tăng dần lên 3,65%, cuối quý 3 tăng 6,08%
và vọt lên 12,13% cuối quý 4.
Trong năm 2020, lĩnh vực "bán buôn, bán lẻ" và "xuất nhập khẩu" được nhiều TCTD lựa chọn là động lực tăng trưởng
tín dụng hơn các lĩnh vực khác (từ 54-51% TCTD lựa chọn). Khác với đánh giá của năm 2019, có 56% TCTD lựa
chọn lĩnh vực "Xây dựng" là động lực tăng trưởng tín dụng.
Dự kiến 6 tháng đầu năm và cả năm 2021, các TCTD tiếp tục tập trung cho vay các lĩnh vực có tiềm năng phục hồi
tăng trưởng mạnh như: Bán buôn bán lẻ (55,8-57,7%); Xuất nhập khẩu (54,8-56,7%); "Phục vụ nhu cầu đời sống
(44,2-45,2%); Xây dựng (38,5-44,2%) …
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Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
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.
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