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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

Tổng quan thị trường 

 

  

 
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VnIndex đóng cửa ở mức 1.470,76 điểm, 

giảm -10,82 điểm – tương đương -0,73%. Tương tự, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex cũng 

giảm -0,55 điểm – tương đương -0,13%, đóng cửa ở mức 411,27 điểm. Giá trị giao dịch đạt 

15.545,16 tỷ VNĐ trên sàn HSX và 1.636,67 tỷ VNĐ trên sàn HNX. Khối ngoại mua ròng 

+141,51 tỷ trên sàn HSX và +44,24 tỷ đồng trên sàn HNX.  

VCB, MSN và HPG là 3 mã tác động tiêu cực nhất đối với VnIndex ngày hôm nay, khi lấy đi 

lần lượt -4,22; -1,50 và -1,48 điểm. Trong khi đó, VNM, SAB và TPB là 3 mã có đóng góp 

tích cực nhất cho mức tăng của chỉ số, lần lượt ở mức +1,80; +0,83 và +0,40 điểm. 

Về diễn biến nhóm ngành, 7 trên 11 nhóm ngành giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm 

nay. Công nghiệp là nhóm ngành có mức giảm mạnh nhất (-2,24%), do tác động bởi diễn 

biến giảm điểm ở các mã HPG (-2,99%), DIG (-6,94%) và VGC (-3,82%). Theo sau là nhóm 

ngành Tài chính (-1,23%), dưới tác động tiêu cực của các mã VCB (-3,70%), CTG (-1,99%) 

và BID (-1,04%). Ngược lại, tăng mạnh nhất là nhóm Tiêu dùng thiết yếu (+0,49%), nhờ sự 

hỗ trợ của VNM (+4,27%), SAB (+3,55%) và BHN (+4,54%). 

Hoàng Thị Minh Huyền (hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn) 

 

 
Quan điểm đầu tư 

Mặc dù chúng tôi vẫn đánh giá tích cực đối với các nhóm ngân hàng, dầu khí, bđs khu công 

nghiệp, xây dựng và vật liệu ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi không khuyến nghị mở 

mua thêm vị thế đối với các nhóm ngành này trong hai phiên cận Tết. Nhà đầu tư xem xét 

thực hiện các hoạt động trading để cơ cấu lại tỷ trọng danh mục về mức cân bằng để đảm 

bảo sự an tòa và chủ động cho danh mục trước những biến động khó lường về mặt thông 

tin trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch. 

 

Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 1470,76 411,27

Thay đổi (%) -0,73% -0,13%

KLGD (triệu CP) 564,596 59,007

GTGD (tỷ VND) 16774,38 1949,841

Số mã tăng 151 87

Số mã giảm 291 137

Số mã đứng giá 54 46

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

Giá trị  mua (tỷ đồng) 1.713        50,3     

% toàn thị trường 10% 2,6%

Giá trị bán (tỷ đồng) 1.578        6,2      

% toàn thị trường 9,4% 0,3%

Giá trị ròng (tỷ đồng) 134,8        44,2     

KL mua (triệu CP) 40,93        1,68     

KL bán (triệu CP) 31,18        0,29     
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FED giữ nguyên lãi suất hiện tại 

 
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã bế mạc cuộc họp chính 

sách tiền tệ đầu tiên của năm 2022, diễn ra trong 2 ngày 25-26/01/2022. Trong cuộc họp 

lần này, Fed chưa đưa ra thay đổi đối với các chính sách về lãi suất cũng như chương 

trình nới lỏng định lượng (QE). Theo đó, lãi suất điều hành của Fed (federal funds rate) 

vẫn tiếp tục được duy trì trong khoảng 0-0,25% để hỗ trợ cho mục tiêu toàn dụng lao động. 

Bên cạnh đó, tốc độ thu hẹp gói QE cũng được duy trì như quyết định từ cuộc họp tháng 

12/2021, tức là gói QE sẽ kết thúc vào đầu tháng 3 tới đây .  

Mặc dù vậy, với việc lạm phát duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu 2% trong thời gian 

vừa qua và thị trường việc làm mạnh lên (tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể 

từ khi đại dịch bùng phát), Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) cho rằng sắp tới sẽ là 

thời điểm phù hợp để tăng lại lãi suất. Hiện tại, ủy ban này dự kiến sẽ tăng lại lãi suất điều 

hành ngay sau khi gói QE kết thúc, để có thể sớm kiểm soát được lạm phát đang tăng 

nóng. Trong phiên họp báo sau cuộc họp, chủ tịch Fed – ông Jerome Powell cũng cho biết 

vẫn còn dư địa để tăng lãi suất mà không ảnh hưởng tiêu cực tới mục tiêu toàn dụng lao 

động .  

Ngoài ra, FOMC cũng đồng thuận cho rằng đây là thời điểm thích hợp để công bố kế 

hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản của Fed. Theo đó, các thành viên thống nhất các điều 

kiện để thực hiện QT (quantitative tightening), bao gồm việc hướng tới mục tiêu lạm phát 

2% và toàn dụng việc làm. Thêm vào đó, việc thu hẹp bảng cân đối tài sản cũng sẽ được 

thực hiện sau khi lãi suất đã được nâng trở lại . 

Những tuyên bố trên có thể là tín hiệu cho thấy Fed có thể sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ 

một cách quyết liệt hơn so với những kỳ vọng và dự báo trước đây của thị trường. 

Theo quan sát của chúng tôi trong quá khứ, thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới nhìn 

chung đều có những phản ứng giảm điểm ngắn hạn nhưng vẫn tiếp tục duy trì được đà 

tăng điểm khi FED bắt đầu giảm và dừng chương trình QE cũng như ở những lần tăng lãi 

suất đầu của FED. Nguyên do của điều này đến từ thông thường FED sẽ chỉ có những 

động thái giảm nới lỏng khi nền kinh tế đã có sự hồi phục tốt, kết quả kinh doanh của các 

doanh nghiệp có sự cải thiện. Do đó, ở những lần đầu FED giảm QE cũng như tăng lãi 

suất, kết quả kinh doanh cải thiện của các doanh nghiệp cũng như tín hiệu tích cực từ các 

chỉ số vĩ mô đã thay thế dần vai trò dẫn dắt thị trường của yếu tố tiền rẻ (lãi suất thấp). 

Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lại lãi suất với tần suất cao hơn và sớm thực hiện QT sẽ là 

một yếu tố cần theo dõi. 

Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) 

Danh mục các báo cáo phát hành gần đây 

 

 
Ngày phát hành Tên báo cáo  

16/08/2021 Báo cáo cập nhật BMP 8.2021 Link 

17/08/2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 09.08.2021 đến 13.08.2021 Link 
09/08/2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 02.08.2021 đến 06.08.2021 Link 
16/08/2021 Báo cáo cập nhật STK 8.2021 Link 
09/08/2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 02.08.2021 đến 06.08.2021 Link 

05/08/2021 Bản tin trái phiếu tuần từ 26.07.2021 đến 30.07.2021 Link 
05/08/2021 Báo cáo cập nhật ACB 8.2021 Link 
05/08/2021 Báo cáo cập nhật TPB 8.2021 Link 
04/08/2021 Báo cáo vĩ mô tháng 07.2021 Link 
03/08/2021 Báo cáo cập nhật VNR Q2.2021 Link 
02/08/2021 Báo cáo cập nhật PTB 07.2021 Link 
02/08/2021 Báo cáo cập nhật DHC 8.2021 Link 
02/08/2021 Báo cáo cập nhật KQKD MSH 1H21 Link 

mailto:khieutronghuy@baoviet.com.vn
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8760
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8760
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8757
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8757
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8754
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8754
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8745
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8745
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8743
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8743
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8732
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8732
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8731
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8731
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8730
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8730
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8726
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8726
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8719
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8719
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8716
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8716
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8713
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8713
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8712
https://bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=8712
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Phân tích kỹ thuật 

 

 

 Điểm Kháng cự 1 Kháng cự 2 Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 

VNINDEX 1470.76 1480-1488 1535-1560 1380-1388 1420-1430 

VN30 1516.57 1530-1550 1580-1600 1450-1460 1380-1400 
 

 VnIndex đóng cửa tại 1470.76 điểm, giảm 10.82 điểm (-0.73%) so với phiên trước đó. Đà 

tăng của thị trường có dấu hiệu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1485-1492 điểm. 

Tâm lý dè dặt, hạn chế giao dịch của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến cho thanh 

khoản thị trường tiếp tục duy trì ở dưới mức trung bình. Với diễn biến thanh khoản thấp 

như hiện tại, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục có xu hướng biến động giằng co biên đô 

hẹp trong những phiên còn lại của tuần.  

VnIndex nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng giới hạn bởi cận trên 1485-1492 điểm 

và cận dưới 1462-1468 điểm. Có một điểm đáng lưu ý đối với chỉ số VN30, chỉ số này 

đang hình thành ngưỡng cản xu hướng tại quanh vùng 1535±2 điểm. Áp lực rung lắc, 

điều chỉnh có thể xảy ra đối với nhóm cổ phiếu bluechips trong những phiên tới. Nếu chỉ 

số Vn30 chinh phục thành công vùng kháng cự này, có thể kỳ vọng một diễn biến tăng 

bùng nổ hơn của thị trường sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch. 

Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

 

mailto:tranxuanbach@baoviet.com.vn
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 
 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

 
 

 

Biến động chỉ số trong 1 năm 

 

P/E các chỉ số chính 

 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

 

5 ngành diễn biến t í ch cực nhất % T hay đổiC ác mã tỷ t rọng lớn tro ng ngành

Bia và đồ uống 3,63% SAB, BHN, VCF, SM B, WSB…

Dịch vụ tiêu dùng 1,66% SCS, HAX, ILB, GIC, SVT…

Bảo hiểm 1,11% BVH, PVI, VNR, BIC, PTI…

Vận tải 0,84% ACV, GM D, PVT, PHP, TM S…

Thiết bị điện 0,71% GEX, SAM , CAV, PAC, THI…

5 ngành diễn biến t iêu cực nhất % T hay đổiC ác mã tỷ t rọng lớn tro ng ngành

Ngân hàng -1,58% VCB, BID, CTG, TCB, VPB…

Hóa chất -1,76% DGC, DCM , PHR, DPM , ABS…

Xây dựng và Vật liệu -1,87% THD, VCG, REE, VGC, VCS...

Công nghiệp đa ngành -2,96% HPG, IDC, PET, FDC, HGM …

Thiết bị và Dịch vụ Y tế -6,87% JVC, DNM

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị mua ròng

LPB HOSE 4,19% 5,00% 107.051.245.000

TPB HOSE 29,31% 30,00% 91.172.770.000

VND HOSE 18,63% 100,00% 74.334.510.000

VRE HOSE 29,90% 49,00% 63.442.625.000

DGW HOSE 25,66% 49,00% 58.395.000.000

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị bán ròng

VIC HOSE 13,45% 49,00% -123.135.810.000

KBC HOSE 16,90% 49,00% -93.432.140.000

VCB HOSE 23,63% 30,00% -61.471.460.000

MSN HOSE 28,77% 49,00% -58.619.520.000

NVL HOSE 7,25% 38,30% -52.393.460.000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày
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VNINDEX PCOMP Index (Philippines)

HNX Index SET Index (Thái Lan) 

M ã N gành Giá Vốn hó a ( tỷ đồng) R OE (%) EP S trailing EP S 2019 EP S 2020 (*) P / E P / E 2020 (*) P / B

VCB Ngân hàng 94.500                    447.222.831.382.528   20,83                      4.465                      3.503                      5.179                       21,17                        18,25                       4,09                         

VIC Bất động sản 96.400                    366.822.721.323.008   5,12                          1.248                       1.503                       1.461                        77,24                      65,98                      3,61                          

VHM Bất động sản 81.200                     353.574.626.263.040  40,32                      8.883                      6.396                      9.243                      9,14                          8,78                         3,10                          

BID Ngân hàng 48.100                     243.314.997.592.064   12,23                       1.947                       1.151                         2.511                        24,70                      19,15                        2,94                         

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí 112.200                   214.745.193.906.176     17,43                       4.381                       4.356                      6.223                      25,61                       18,03                       4,20                         

HPG Công nghiệp đa ngành 43.450                    194.348.494.880.768   45,63                      7.087                      2.849                      7.001                       6,13                          6,21                          2,31                          

TCB Ngân hàng 52.400                    183.971.937.779.712     21,69                       5.144                       5.144                       5.906                      10,19                        8,87                         2,00                         

CTG Ngân hàng 37.650                    180.936.503.197.696    18,62                       3.449                      2.850                      3.853                      10,91                        9,77                         1,91                           

M SN Đầu tư đa ngành 147.000                  173.538.606.579.712    11,37                        2.031                       1.054                       5.409                      72,38                      27,17                       8,07                         

VNM Thực phẩm 79.700                    166.569.451.716.608     31,19                        4.511                        4.770                      5.113                        17,67                       15,59                       5,36                         

VPB Ngân hàng 35.900                    159.592.495.448.064   21,91                        2.781                       2.373                      3.424                      12,91                        10,48                       2,56                         

NVL Bất động sản 79.400                    153.275.454.193.664    10,05                       1.814                        2.237                      3.041                       43,76                      26,11                        4,48                         

M BB Ngân hàng 33.300                    125.818.114.146.304       21,71                        2.940                      2.197                       3.844                      11,33                        8,66                         2,24                         

GVR Hóa chất 31.000                     124.000.000.802.816    10,57                       1.063                       1.064                       1.270                       29,15                       24,41                       2,52                         

ACB Ngân hàng 35.450                    95.784.062.156.800      23,90                      3.554                      3.554                      4.657                      9,97                         7,61                          2,13                          

M WG Bán lẻ 131.900                   94.022.739.689.472     25,16                       6.130                       5.769                      8.998                      21,52                       14,66                       5,00                         

SAB Đồ uống 143.700                  92.152.105.271.296        17,87                       5.663                      5.582                      6.442                      25,38                      22,31                       4,34                         

FPT Viễn thông 86.000                    78.049.445.937.152      25,72                      4.354                      4.346                      5.786                      19,75                       14,86                       4,35                         

VRE Bất động sản 33.900                    77.031.597.408.256      7,37                         954                          1.048                       1.313                        35,55                      25,82                      2,53                         

PLX Xăng dầu 57.000                    72.423.760.199.680      14,17                        2.650                      686                          3.178                       21,51                        17,94                       2,95                         

STB Ngân hàng 35.550                    67.019.420.467.200      11,01                         1.870                       1.248                       2.280                      19,01                        15,59                       2,01                          

VJC Du lịch 121.100                    65.589.133.443.072      7,71                          2.271                       131                            2.553                      53,33                      47,43                      3,88                         

TPB Ngân hàng 39.200                    62.004.815.462.400      22,61                       3.304                      3.295                      3.913                       11,86                        10,02                       2,39                         

HDB Ngân hàng 30.700                    61.774.820.802.560      22,62                      2.813                       2.133                       3.408                      10,91                        9,01                          2,22                         

PDR Bất động sản 86.800                    42.772.602.028.032     30,68                      3.759                      3.831                       -                           23,09                      -                           6,06                         

SSI Chứng khoán 42.450                    41.700.479.205.376      19,39                       2.172                       1.295                       2.104                       19,54                       20,18                       3,08                         

BVH Bảo hiểm 53.000                    39.343.108.390.912       8,86                         2.473                      2.097                      3.022                      21,43                       17,54                       1,85                          

POW Điện 16.300                     38.172.507.504.640      9,96                         1.240                       999                          991                           13,15                        16,45                       1,26                          

KDH Bất động sản 50.400                    32.404.028.784.640     13,12                        1.856                       1.873                       2.381                       27,15                       21,17                        3,32                         

PNJ Bán lẻ 101.000                   22.964.022.018.048      18,35                       4.543                      4.543                      6.101                        22,23                      16,55                       3,82                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp 

thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân 

tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay 

đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với 

các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà 

đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái 

luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

   

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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