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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 10-14/01/2022
Ở tuần tiếp theo(17-21/01/2022), đường SMA 50 ngày và trendline tăng dài hạn bắt đầu
từ tháng 07/2021 vẫn lần lượt là hỗ trợ quan trọng cho VN-Index. Nếu các hỗ trợ này vẫn
trụ vững thì tình hình có thể lạc quan trở lại.
I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 10-14/01/2022:
Giao dịch: Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 0.03 điểm kết thúc ở mức 1,496.02
điểm; HNX-Index tăng 6.03 điểm, lên mức 466.86 điểm. Xét cho cả tuần, trong khi VNIndex giảm 2.12%, HNX-Index còn tiêu cực hơn khi giảm tổng cộng 5.46%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 1.04 tỷ cổ phiếu/phiên, tăng 11.54%
so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 130 triệu cổ phiếu/phiên, tăng
1.59%.
Chiều 11/01/2022, Quốc hội thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế hơn 300 ngàn tỷ. Nghị
quyết được thông qua nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể là: Phục hồi, phát triển nhanh hoạt
động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh
vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025: tăng trưởng bình quân
6.5 - 7%/năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết
số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế
vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn. Đây được kỳ vọng sẽ là động
lực giúp thị trường chứng khoán trong giai đoạn sắp tới.
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VN-Index bước vào tuần giao dịch mới với phiên giảm mạnh gần 25 điểm, dừng chân
ngay trên mức 1,500 điểm. Hiện tượng treo hệ thống ở nhiều công ty chứng khoán trong
phiên chiều ngày đầu tuần đã làm gia tăng tâm lý lo ngại rủi ro bất ngờ, cũng như sự sụt
giảm lòng tin vào thị trường. Những phiên giao dịch sau đó chứng kiến sự tăng giảm đan
xen của chỉ số VN-Index. Hàng loạt các thông tin tiêu cực trong tuần như Tập đoàn Tân
Hoàng Minh bỏ cọc và xin rút khỏi dự án Thủ Thiêm, cùng với đó là những tiêu cực liên
quan tới lô cổ phiếu “bán chui” của ông Trịnh Văn Quyết đã tác động không tốt đến dòng
cổ phiếu bất động sản, kéo thị trường chung đi xuống. Tuy sự tích cực của nhóm cổ phiếu
ngân hàng giúp chỉ số lấy được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày thứ 4 (12/01/2022),
nhưng vẫn không thể giúp VN-Index tăng điểm khi kết thúc phiên tuần. Xét cho cả tuần,
VN-Index giảm tổng cộng 32.46, đánh mất mốc 1,500 và giảm về còn 1,496.02 điểm.
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Xét theo mức độ đóng góp, VIC, MSN, GVR và NVL là những mã có ảnh hưởng tiêu cực
nhất đến VN-Index trong tuần qua. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, BCM và GAS là những
mã có ảnh hưởng tích cực nhất. Riêng cổ phiếu BID góp hơn 11 điểm tăng cho chỉ số
này.
Ngành chứng khoán là một trong những ngành giảm mạnh nhất tuần qua. Hầu hết các cổ
phiếu trong nhóm đều hiện sắc đỏ. Tính cho cả tuần, các mã VND, VCI, HCM, SHS cùng
lao dốc từ 7-13%. Ông lớn SSI cũng giảm mạnh hơn 5.2%,…
Với thông tin tiêu cực từ việc ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ
ngày 10/01, nhóm cổ phiếu này liên tục có phiên bị bán mạnh trong tuần qua. Cụ thể, các
mã ROS, KLF, HAI, ART, AMD và FLC có mức giảm từ 25-38%.
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Trong khi đó, ngành ngân hàng có phiên giao dịch thứ 4 (12/01/2022) bật tăng mạnh mẽ,
kéo chỉ số ngành này tăng tăng cả tuần ở mức 3.6%. Trong đó, VCB tăng 4.51%, STB leo
dốc 9.55%, BID bứt phá mạnh mẽ 12.88%,…
Ở ngành bất động sản, bộ đôi nhà Vingroup là VIC và VHM có tuần giao dịch khá tiêu cực
khi cùng giảm hơn 3%. Các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ trong nhóm cũng lao dốc mạnh như:
NBB, LDG, QCG, CII, CEO,…
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 784 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua
ròng hơn 674 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 110 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là TSC
TSC tăng 19.48%: Cổ phiếu TSC tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trong tuần qua và tiến
lên mức giá 20,850 đồng/cp. Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao trên trung bình
20 phiên gần nhất, thể hiện tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá tích cực với cổ phiếu này.
Cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là ROS và FLC
FLC giảm 28.6%: Giá cổ phiếu FLC liên tục giảm sâu trong tuần. Đặc biệt là 3 phiên cuối
tuần, giá cổ phiếu này liên tục nằm sàn với tình trạng trắng bên mua.
ROS giảm 29.69%: Chịu tác động chung từ nhóm cổ phiếu FLC, giá cổ phiếu ROS trong
tuần qua cũng giảm mạnh gần 30%, xuống còn 11,250 đồng/cp.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 10-14/01/2022:
Trong ngày giao dịch đầu tuần (10/01/2022), VN-Index bất ngờ điều chỉnh mạnh với mẫu
hình nến Black Closing Marubozu, qua đó báo hiệu cho một diễn biến kém lạc quan sẽ
diễn ra trong tuần này.
Sự kém lạc quan một lần nữa diễn ra ở phiên tiếp theo (11/01/2022) khi VN-Index tiếp tục
điều chỉnh cho thấy bên bán vẫn đang chiếm được ưu thế rất lớn.
Tuy nhiên, kịch bản đã xoay chiều ở phiên sau đó (12/01/2022), chỉ số phục hồi tích trở lại
với mẫu hình nến Bullish Engulfing sau khi thành công test đường SMA 50 ngày và
trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 07/2021.
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Đang tiếc thay, sự tích cực đã không duy trì được lâu khi ở phiên kế tiếp (13/01/2022), chỉ
số xuất hiện kịch bản “đầu xanh đuôi đỏ” và đóng cửa với mẫu hình nến gần giống Dark
Cloud Cover. Điều này một lần nữa chứng tỏ bên bán vẫn đang làm chủ thị trường.
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Sang phiên giao dịch cuối tuần (14/01/2022), đường SMA 50 ngày một lần nữa cho thấy
vai trò hỗ trợ của mình với việc giúp VN-Index thu hẹp phần lớn sắc đỏ trước đó. Tín hiệu
trên một lần nữa thể hiện lực mua vẫn đang khá dồi dào và sẵn sàng tham gia khi thị
trường có nhịp điều chỉnh đáng kể.
Trong khung thời gian tuần (10-14/01/2022), VN-Index điều chỉnh trở lại với mẫu hình
Bearish Engulfing sau khi thiết lập mức cao lịch sử mới ở tuần tước đó. Điều này chứng tỏ
sự thẳng thế của phe bán.
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Ở tuần tiếp theo(17-21/01/2022), đường SMA 50 ngày và trendline tăng dài hạn bắt đầu từ
tháng 07/2021 sẽ tiếp tục là lần lượt là hỗ trợ quan trọng cho VN-Index. Nếu các hỗ trợ
này vẫn trụ vững thì tình hình có thể lạc quan trở lại.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Nhịp điều chỉnh vẫn chưa kết thúc
Trong phiên giao dịch ngày 14/01/2022,mặc dù VN-Index đóng cửa với mức giảm nhẹ
nhưng đã thu hẹp được phần lớn sắc đỏ trước đó sau khi test thành công đường SMA 50
ngày và trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 07/2021. Đây vẫn sẽ là những hỗ trợ quan
trọng nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện.
Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm, qua đó thể hiện rủi ro điều
chỉnh vẫn chưa chấm dứt.
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Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh và rơi khỏi mức trung bình 20 phiên. Điều này báo
hiệu dòng tiền đang rút khỏi thị trường.
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Ở khung thời gian tuần, VN-Index điều chỉnh trở lại sau khi thiết lập mức cao mới ở tuần
trước đó. Điều này chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thật sự lạc quan về triển vọng
của thị trường.
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Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong gần 2 tháng trở lại
đây. Tín hiệu này thể hiện dòng tiền của chỉ số vẫn đang dồi dào.
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HNX-Index - Bên mua đã trở lại
Trong phiên giao dịch ngày 14/01/2022, HNX-Index hồi phục trở lại sau 4 phiên điều chỉnh
liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang test vùng hỗ trợ 460-470 điểm (đỉnh cũ đã bị
vượt qua của tháng 11/2021 và ngưỡng Fibonacci Projection 23.6%).
Hình ảnh bóng nến dưới dài hiện diện tại đường SMA 50 ngày thể hiện lực mua đã trở lại
tại đây giúp. Vì vậy, trong trường hợp HNX-Index rơi khỏi vùng 460-470 điểm thì đà đường
MA này sẽ là hỗ trợ tiếp theo cho chỉ số.
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Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì đà giảm, qua đó chứng tỏ rui ro chỉ
số tiếp tục điều chỉnh là vẫn còn.
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Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index
hiện nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên
tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

© Bản quyền thuộc Vietstock 2022. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn

VIETSTOCK WEEKLY: TUẦN 17-21/01/2022

BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2022

Triển vọng Thị trường Chứng khoán

6

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch
ngày 14/01/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên
tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ giảm thiểu.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 10-14/01/2022
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được Vietstock
thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách độc lập;
Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào
về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng khoán
và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu
tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài
chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể thay
đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2022. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự cho
phép của Vietstock.
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