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Thống kê Thị trường 25/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,163.10 (+1.29)

267.19 (-1.50)

KLGD khớp lệnh

591,229,900

107,194,292

GTGD khớp lệnh

13,431,410,450

1,467,394,915

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,657,100

-202,082

GT mua/bán ròng

256,614,730

3,024,316

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

55,471,000

KLF

14,730,100

ROS

33,110,200

SHB

12,542,300

STB

28,724,300

PVS

6,936,900

HPG

19,929,000

ART

6,543,500

CTG

14,674,100

SHS

4,633,600

- Bộ Tài chính đã bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt
Nam (VNX): chủ tịch và Tổng giám đốc.
- HoSE và FPT đang triển khai kế hoạch 100 ngày giải
quyết tình trạng nghẽn lệnh.
- Reuters: TT Biden sắp công bố KH chi tiêu có thể lên
tới 4,000 tỷ USD.
- WSJ: bình quân khảo sát dự báo tăng trưởng kinh tế
Mỹ 2021 tăng từ 4.87% lên 5.95%.
- HPG: KH LNST 2021 đạt 18,000 tỷ, tăng 33%, sẽ
trả cổ tức 35% (5% TM + 30% CP); LDG: KH LNST
2021 đạt 301 tỷ, gấp 23 lần 2020; HAX: sẽ trả cổ
tức 30% (TM hoặc CP); VND: 5/4 GD tại HNX.
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VN-Index quay đầu tăng điểm nhẹ +1.29 điểm lên 1,163.10 điểm. Thanh khoản đạt 591 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó nhưng duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng hơn 256 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có VIC, NVL và GAS.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua với biên độ dao động khá hẹp. Ngoại trừ VIC và MSN thuộc VN30 đạt mức tăng điểm khá
giúp chỉ số duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày thì đa số các cổ phiếu còn lại chỉ tăng giảm nhẹ quanh
mốc tham chiếu. Độ rộng thị trường chung vẫn tiếp tục nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 245
mã so với 205 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên mua ròng trở lại sau 24 phiên bán ròng
liên tục tuy nhiên chủ yếu thông qua mua thỏa thuận VIC với giá trị lên tới 756 tỷ (vẫn bán ròng tới 500
tỷ thông qua khớp lệnh). Nhìn chung chừng nào vùng hỗ trợ 1,150-1,160 điểm chưa bị thủng thì xu hướng
ngắn hạn vẫn theo dạng đi ngang tích lũy khá khó chịu, chưa có dấu hiệu cho thấy TT sẽ sớm phá vỡ trạng
thái này trong những phiên ngắn hạn sắp 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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