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Thống kê Thị trường 30/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,186.36 (+10.68)

281.14 (+4.98)

KLGD khớp lệnh

681,705,300

160,783,444

GTGD khớp lệnh

14,428,791,320

2,555,334,436

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-557,191

3,008,329

GT mua/bán ròng

-292,252,100

75,807,852

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

99,978,500

SHB

44,814,800

FLC

47,856,100

KLF

15,384,900

ROS

41,399,500

ART

10,608,200

LPB

21,012,600

SHS

9,904,300

HQC

20,477,500

PVS

7,636,700

- FTSE giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi
nâng hạng TT mới nổi loại 2, T9/2021 sẽ đánh giá lại
- HoSE: cùng FPT đang triển khai hệ thống 3-5 triệu
lệnh/ngày, thời gian từ 3-4 tháng. KH 2021 doanh
thu đạt 1,065 tỷ, LNTT đạt 648 tỷ.
- Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng lên 2.42%.
- Dự báo review VNDiamond Q2: thêm ACB, VIB, MSB,
EIB, TCM, loại KDH.
- Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm lên mức cao nhất 14 tháng.
- LN các công ty công nghiệp Trung Quốc 2T đầu năm
đạt 170.31 tỷ USD, tăng vọt 179% so cùng kỳ.
- VCS: KH LNTT 2021 đạt 1,919 tỷ, tăng 15%; CVT:
20/4 chốt quyền cổ tức TM 20%, sẽ mua 3.6tr cp
quỹ; HHS: sẽ chuyển ny sang HNX; VGC: KH LNTT
2021 đạt 1,000 tỷ, tăng 19%; CII: Dragon Capital
đã mua thêm 3tr cp.
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VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm +10.68 điểm lên 1,186.36 điểm. Thanh khoản đạt 681 triệu cổ phiếu,
tăng rất mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 292 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VCB và VRE.
Thị trường chỉ giằng co vào những phút đầu giờ sáng sau đó nhanh chóng lấy lại đà tăng điểm và có xu
hướng mạnh hơn về cuối ngày nhờ sự hồi phục của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MSN, BVH.. Độ
rộng thị trường chung nghiêng về số lượng mã tăng điểm với 270 mã so với 165 mã giảm. Nhóm cổ phiếu
Ngân hàng tiếp tục ghi nhận phiên tăng điểm tích cực trong đó đà tăng mạnh nhất nằm tại nhóm ngân
hàng nhỏ như STB, LPB, SHB.. trong đó nổi bật STB tăng trần đồng thời lập kỷ lục khớp lệnh trong 1 phiên
GD với xấp xỉ 100tr cổ phiếu. Nhóm penny tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt cổ phiếu tăng trần, đặc biệt
các cổ phiếu “họ FLC”. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng tuy nhiên áp lực bán cũng
không quá mạnh. Chỉ số một lần nữa lại tiến về vùng biên trên dao động đồng thời cũng là vùng cản mạnh
mà rất nhiều lần VN-Index chưa thể chinh phục tại ngưỡng 1,200 điểm. Dự báo áp lực bán sẽ lại gia tăng
khi chỉ số tiếp cận vùng biên trên và trạng thái tích lũy vẫn là chủ đạo trong vài phiên sắp tới.
Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục vào nhóm vốn hóa lớn và nhóm Bluechips thuộc VN30. Kiên
nhẫn chờ đợi thêm, chỉ khi nào chinh phục được vùng kháng cự mới gia tăng tỷ trọng.

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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