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Thống kê Thị trường 31/03
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,191.44 (+5.08)

286.67 (+5.53)

KLGD khớp lệnh

651,568,100

210,779,964

GTGD khớp lệnh

12,931,163,320

2,555,334,436

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,267,000

-2,340,600

GT mua/bán ròng

-226,139,070

-23,545,930

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

69,773,000

SHB

59,679,100

FLC

68,628,200

KLF

26,689,900

STB

56,674,000

ART

21,088,000

DLG

23,727,700

NVB

8,827,400

LDG

22,637,100

SHS

8,660,900

- Bộ KHĐT: nguồn vốn đang chảy vào 1 số lĩnh vực rủi
ro hơn là mở rộng SXKD, cảnh báo bong bóng BĐS.
- Đến 15/3, dư nợ cho vay BĐS tăng 2.13% (cao hơn
tốc độ tăng trưởng tín dụng chung nền KT 2.04%).
- XK nông sản Q1 đạt 10.61 tỷ USD, tăng 19.7%.
- HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP 2021 VN từ 7%
còn 6.6%, UOB hạ dự báo từ 7.1% còn 6.7%.
- AMRO dự báo ASEAN+3 tăng trưởng 6.7% năm 2021
(ASEAN tăng 4.9%, Nhật, Hàn, TQ tăng 7.2%).
- NĐTNN đang để tiền mặt 2.7 tỷ USD trên TK GDCK,
cuối năm 2020 là 1.2 tỷ USD.
- TT Biden có KH tung 2,000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng.
- PMI Trung Quốc T3 tăng lên 51.9đ từ 50.6đ của T2.
- VGT: VIC đăng ký bán 25tr cp từ 1/4; MSN: sẽ
không trả cổ tức 2020; QBS: các lãnh đạo đăng ký
bán 10tr cp; HSG: lại trình mua 22tr cp quỹ.
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VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm nhẹ +5.08 điểm lên 1,191.44 điểm. Thanh khoản đạt 651 triệu cổ
phiếu, giảm chút ít so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 226 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có CTG, VNM và VRE.
Thị trường tăng điểm khá hứng khởi trong những phút đầu ngày, đã có thời điểm chỉ số tiến gần mốc 1,200
điểm, tuy nhiên một lần nữa áp lực bán ra tại ngưỡng kháng cự mạnh khiến chỉ số có phần suy yếu vào
cuối ngày. Sắc xanh được duy trì trong phiên hôm qua có công rất lớn đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như
MSN, VHM, SAB.. ngoài ra đa số các bluechips thuộc VN30 như nhóm Ngân hàng, Chứng khoán hay Dầu
khí đều biến động rất hẹp quanh mốc tham chiếu. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số lượng
cổ phiếu tăng điểm với 222 mã so với 207 mã giảm. Nhìn chung với động lực như hiện nay chỉ số vẫn chưa
cho thấy tín hiệu khả quan để có thể chinh phục vùng đỉnh lịch sử, ngoại trừ trường hợp các cổ phiếu vốn
hóa lớn tiếp tục được nhà tạo lập chủ động kéo mạnh. Tuy nhiên điều nhà đầu tư mong đợi lúc này chính
là sự lan tỏa cần thiết trên diện rộng tại các cổ phiếu mang tính thị trường vẫn chưa diễn ra, khi sự phân
hóa rất mạnh và giằng co tại đa số các nhóm này đang và nhiều khả năng tiếp tục chiếm ưu thế chủ đạo.
Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục ở nhóm vốn hóa lớn và Bluechips thuộc VN30. Kiên nhẫn chờ
đợi thêm, chỉ khi nào chinh phục được vùng kháng cự một cách thuyết phục 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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