Tuần từ 12 - 16/12: Khối ngoại giảm bán ròng, đạt hơn 142 tỷ đồng

Khối ngoại trên HOSE đã bán ròng 2.985 tỷ đồng sau 5 tuần giao dịch vừa qua. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch với
những diễn biến khá bất ngờ. Thị trường đã đứng khá vững sau khi FED công bố tăng lãi suất và trước áp lực bán mạnh của hai quỹ ETF. Chỉ số VN-Index
kết thúc tuần ở mức 675,16 điểm, tăng 1,82% so với tuần trước đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,13% lên 79,71 điểm. Do là tuần mà hai quỹ ETF thực hiện cơ cấu
danh mục đầu tư tư nên giao dịch của khối ngoại trên thị trường đã có những biến động đáng kể. Cụ thể, giao dịch của khối ngoại đã tăng vọt với việc mua
vào lên tới 60,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.318,8 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 114 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.461 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt
trên 53 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt 142 tỷ đồng. Trên sàn HOSE khối ngoại có tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp, tuy nhiên, giá trị bán ròng
trong tuần này đã giảm 86% so với tuần trước đó và đạt hơn 117,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 51,8 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại
trên HOSE đã bán ròng 2.985 tỷ đồng sau 5 tuần giao dịch vừa qua.
Các cổ phiếu có giá trị mua/bán ròng của khối ngoại mạnh trong tuần này đều nằm
trong diện tái cơ cấu của hai quỹ ETF là V.N.M và FTSE. Đáng chú ý nhất phải kể đến là VIC bị bán ròng mạnh nhất, đạt tới 274 tỷ đồng. VIC chính là cổ phiếu
bị quỹ V.N.M ETF giảm tỷ trọng khá mạnh. STB đứng ở vị trí thứ hai về giá trị bán ròng, đạt hơn 209,8 tỷ đồng. Trong kỳ cơ cấu lần này, STB bị loại khỏi danh
mục của quỹ FTSE ETF và bị V.N.M ETF giảm tỷ trọng mạnh. Ở chiều ngược lại, do được quỹ V.N.M ETF tăng tỷ trọng nên VNM được mua ròng trở lại hơn
174,6 tỷ đồng sau khi bị bán ròng mạnh trong 4 tuần liên tiếp. Tiếp sau đó là hai mã HSG và CII, trong đó, HSG được mua ròng hơn 159,8 tỷ đồng, còn CII là
149,7 tỷ đồng. Việc CII và HSG được mua ròng mạnh là không quá khó hiểu do HSG được thêm vào danh mục của V.N.M ETF còn CII được thêm vào FTSE
ETF. Đáng chú ý nhất phải kể đến tân binh sàn HOSE là SAB, cổ phiếu này tuần vừa qua được khối ngoại mua ròng hơn 130,8 tỷ đồng.
Trên sàn HNX,
khối ngoại quay trở lại bán ròng hơn 24,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Khối ngoại trên HNX bán ròng mạnh nhất mã
VCG, đạt 41,5 tỷ đồng do cổ phiếu này nằm trong diện bị quỹ V.N.M ETF giảm tỷ trọng đầu tư. Hai cổ phiếu IVS và VND đứng ngay sau nhưng giá trị bán
ròng không quá lớn, đạt 3,6 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng. Chiều ngược lại, PMC được mua ròng mạnh nhất, đạt 4 tỷ đồng. CVT, VKC và TIG đều được mua ròng
hơn 2 tỷ đồng. Bình An
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