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Thống kê Thị trường 24/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,161.81 (-21.64)

268.69 (-3.65)

KLGD khớp lệnh

631,816,000

168,551,684

GTGD khớp lệnh

14,739,583,790

2,560,544,413

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-14,780,309

302,274

GT mua/bán ròng

-398,902,820

9,718,585

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

FLC

42,615,000

SHB

25,707,500

POW

24,200,900

PVS

19,517,600

HPG

23,653,500

KLF

15,153,300

ROS

23,288,800

SHS

10,455,300

STB

22,973,200

CEO

9,254,400

- HNX kế hoạch tiếp nhận hệ thống GD mới của KRX
năm 2021, DT 2020 đạt 789 tỷ, KH 2021 đạt 823 tỷ.
- Dự báo rổ VN Diamond: loại KDH, thêm TCM.
- T.Tg Nguyễn Xuân Phúc: Q1 sản lượng CN tăng 10%,
xuất khẩu tăng 20%, thu NS trên 30% dự toán..
- Từ đầu năm, NĐTNN bán ròng 18,000 tỷ trên HoSE,
tỷ lệ sở hữu cp VN xuống thấp nhất 3 năm (18.5%).
- MSB: ước LNTT Q1 đạt 1,200 tỷ, gấp 4 cùng kỳ, sẽ
trả cổ tức CP 30%, chắc chắn không sáp nhập PGB;
VIB: sẽ thưởng cp 40%; DXG: nhóm Dragon Capital
đã bán 3.8tr cp.
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VN-Index có phiên giảm điểm mạnh -21.64 điểm về 1,161.81 điểm. Thanh khoản đạt 631 triệu cổ phiếu,
tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 398 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm có HPG, KBC và POW.
Thị trường chịu áp lực giảm điểm trong toàn bộ thời gian của phiên giao dịch ngày hôm qua. Diễn biến
giảm mạnh trên diện rộng cho thấy tâm lý có phần chuyển sang tiêu cực của nhà đầu tư ngắn hạn, lực cầu
bắt đáy chỉ được đẩy vào nhanh hơn ở đầu phiên chiều khi mà nhiều cổ phiếu đã giảm sâu. Áp lực bán tháo
trên diện rộng quay trở lại với rất nhiều cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 tạo áp lực lớn đến xu hướng chung
như FPT, GAS, SSI.. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh như BID, CTG,
VCB.. Dù cuối ngày chỉ số cũng có sự hồi phục nhẹ trở lại nhưng lại chủ yếu đến từ việc kéo trụ đặc biệt
trong những phút nghẽn lệnh như VIC, MWG.. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ
phiếu giảm điểm với 408 mã so với 77 mã tăng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên thứ 24 liên
tiếp. Sự hồi phục có thể tới khi VN-Index đã giảm về gần sát biên dưới kênh tích lũy và mốc hỗ trợ tại vùng
1,150 điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vận động của VN-Index trong thời gian tới.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỉ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Quan sát thêm
diễn biến, động thái tại vùng hỗ trợ.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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