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Thống kê Thị trường 29/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,175.68 (+13.47)

276.16 (+5.2)

KLGD khớp lệnh

575,362,200

170,220,537

GTGD khớp lệnh

12,108,148,480

2,524,687,462

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,216,500

-936,097

GT mua/bán ròng

-201,390,120

-19,859,043

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

37,992,700

SHB

55,330,700

STB

36,995,400

HUT

19,831,500

ROS

33,769,000

KLF

13,321,400

HQC

20,514,000

ART

7,141,300

MBB

16,883,500

SHS

6,802,300

- KT-XH Q1: GDP tăng 4.84%, CPI tăng 0.29% (thấp
nhất 20 năm qua). Kim ngạch XNK đạt 152.65 tỷ
USD, tăng 24.1%, xuất siêu 2.03 tỷ USD (XK đạt
77.34 tỷ USD, tăng 22%, NK đạt 75.31 tỷ USD, tăng
26.3%). Tín dụng đến 19/3 tăng trưởng 1.47%
(huy động tăng 0.54%). FDI đến 20/3 đạt 10.13 tỷ
USD, tăng 18.5%. Chỉ số SXCN tăng 6.5% cùng kỳ
(trong đó CN chế biến chế tạo tăng 9.45%). Tổng
mức bán lẻ HHDVTD đạt 1.291 triệu tỷ, tăng 5.1%.
Thu NSNN thặng dự 56,000 tỷ.
- Huy động vốn trên TTCK Q1 đạt 55,562 tỷ, tăng 42%
- Đại diện Thương mại Mỹ: “Chưa sẵn sàng gỡ bỏ hàng
rào thuế quan với Trung Quốc”.
- DGC: Q1 ước LNST đạt 270-280 tỷ, sẽ trả thêm cổ
tức CP 15%; PAN: sẽ chuyển HoSE sang HNX; DXG:
KH LNST 2021 đạt 1,600 tỷ; NDN: sẽ trả cổ tức 30%
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VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm +13.47 điểm lên 1,175.68 điểm. Thanh khoản đạt 575 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó nhưng vẫn còn duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 201 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có KDH, VCB và HPG.
Thị trường duy trì được sắc xanh tương đối tích cực trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua và có xu
hướng mạnh dần về cuối phiên chiều với sự tăng điểm trên diện rộng của nhiều cổ phiếu Bluechips thuộc
VN30 trong đó nổi bật có FPT, VNM, VJC.. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ
phiếu tăng điểm với 392 mã so với 83 mã giảm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng như MBB, VPB, CTG.. cũng
phục hồi trở lại giúp chỉ số lan tỏa đà tăng, điểm nhấn phiên GD hôm qua là sự tăng trần đồng loạt của
nhóm cổ phiếu penny. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tuy nhiên áp lực bán giảm khá mạnh
so với vài phiên gần đây, tạo điều kiện đáng kể cho sự phục hồi ngày hôm qua. Tuy nhiên, phiên tăng điểm
hôm qua thiếu mất sự đồng thuận của khối lượng giao dịch đồng thời tâm lý của nhà đầu tư ngắn hạn phần
nào cho thấy đang tỏ ra rất thận trọng. Như vậy trạng thái đi ngang tích lũy khá khó chịu trong biên độ
1,150-1,200 vẫn sẽ là chủ đạo trong các phiên tới đây.
Nhà đầu tư nên để tỉ trọng ở mức vừa phải, ưu tiên nắm giữ danh mục ở nhóm vốn hóa lớn và nhóm
Bluechips thuộc VN30. Kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

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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