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Thống kê Thị trường 05/04
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,236.05 (+11.60)

291.24 (-3.65)

KLGD khớp lệnh

613,466,100

149,004,209

GTGD khớp lệnh

14,895,248,520

2,401,483,201

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,413,900

-849,241

GT mua/bán ròng

36,056,510

-19,225,380

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

69,773,000

SHB

14,663,200

FLC

68,628,200

SHS

11,580,700

STB

56,674,000

HUT

10,918,800

DLG

23,727,700

KLF

8,858,500

LDG

22,637,100

PVS

7,393,200

- Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ
tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước.
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng
3/2021 ước tính tăng 22.1% so với cùng kỳ.
- TTg phê duyệt xây dựng KCN sạch 3,200 tỷ ở Hà Nội
- Philippines quan tâm việc gia nhập hiệp định CPTPP.
- MBB: LNTT Q1 ước 4,570 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; NET:
sẽ trả cổ tức TM 60%; PPC: sẽ trả thêm 43.94% cổ
tức TM (tổng 58.94%); DPG: sẽ trả cổ tức 10% TM
+ thưởng CP 40%; CTD: sẽ trả cổ tức 10% TM, KH
LN 2021 đi ngang; VCB: LNTT Q1 ước 7,000 tỷ, tăng
34%; VTP: LNTT Q1 ước 134 tỷ, tăng 10%; TCB:
KH LNTT 2021 đạt 19,800 tỷ, tăng 25.3%; PC1: sẽ
trả cổ tức 20% = CP; TVB: sẽ chuyển HNX.
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VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần +11.60 điểm lên 1,236.05 điểm. Thanh khoản
đạt 613 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng
hơn 36 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có MSN, HPG và STB.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua nhờ sự bứt phá của nhiều
cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, VHM.. Ngoài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì đa số các cổ phiếu Bluechips
khác thuộc VN30 biến động trong biên độ khá hẹp. Dù chỉ số tăng khá nhưng độ rộng thị trường chung chỉ
nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 226 mã so với 201 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước
ngoài đã có phiên mua ròng trở lại dù không nhiều, đây cũng được xem là yếu tố tích cực hỗ trợ tốt hơn
cho xu hướng tăng điểm. Từ thời điểm thị trường bứt phá qua vùng cản mạnh tại đỉnh lịch sử xu hướng
tăng đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, với việc dòng tiền đang chảy mạnh chủ yếu vào các cổ phiếu trụ thì xác
suất để chỉ số điều chỉnh trong các phiên tới là khá thấp. Tuy nhiên do dự phân hóa mạnh, tại các cổ phiếu
cụ thể vẫn xuất hiện sự điều chỉnh và đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỷ trọng.
Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục vào nhóm vốn hóa lớn và nhóm Bluechips thuộc VN30. Có thể
gia tăng tỷ trọng vào các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu theo dõi.

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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