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Thống kê Thị trường 07/04
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1.242.38 (+2.42)

292.84 (+1.16)

KLGD khớp lệnh

657,482,300

157,636,222

GTGD khớp lệnh

14,732,451,510

2,752,163,961

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,532,600

-1,055,591

GT mua/bán ròng

-153,941,800

-26,228,689

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

69,773,000

KLF

15,281,800

FLC

68,628,200

PVS

13,880,000

STB

56,674,000

SHB

12,983,700

DLG

23,727,700

VND

8,928,900

LDG

22,637,100

ART

8,350,400

- Bộ TC ban hành QĐ 757 về việc ban hành Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam.
- Bộ CT áp thuế CBPG với thép chữ H từ Malaysia.
- Dòng tiền đổ vào TT tiền số trong Q1 tăng 11% so
Q4/2020, đạt 4 tỷ USD.
- HCM: sẽ PHT tỷ lệ 2:1 giá 14,000đ/cp; HDB: LNTT
Q1 ước 2,000 tỷ, tăng 67%; BMP: sẽ trả cổ tức TM
63.2%; LIX: ước LNST Q1 đạt 55 tỷ, giảm 31%;
PLX: KH 2021 LNTT đạt 3,360 tỷ, gấp 3 cùng kỳ;
SCG: 12/4 chào sàn Upcom, giá TC 20.6; EIB: sẽ
trả cổ tức CP 18%; OCB: sẽ trả cổ tức CP 25%;
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-
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VN-Index tăng điểm nhẹ nhưng đã là phiên thứ 8 liên tiếp, +2.42 điểm lên 1,242.38 điểm. Thanh khoản
đạt 657 triệu cổ phiếu, tiếp tục tăng và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 153 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có CTG, VNM và GAS.
Thị trường chỉ điều chỉnh trong những phút đầu giờ, trước khi nhanh chóng thu hẹp đà giảm và 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 MSN, MWG và BVH thuộc VN30 đạt mức tăng điểm khá giúp chỉ số duy trì
được sắc xanh ở thời điểm cuối ngày thì đa số các cổ phiếu còn lại chỉ tăng giảm nhẹ quanh mốc tham
chiếu. Tuy nhiên điểm tích cực hơn so với phiên trước là độ rộng thị trường chung nghiêng mạnh về số
lượng cổ phiếu tăng điểm với 267 mã so với 155 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên
bán ròng và áp lực bán đã có dấu hiệu gia tăng trở lại. Xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn vẫn là chủ đạo
và có thể nói rằng với động thái luân phiên kéo các trụ như hiện nay thì có hội xuất hiện các phiên điều
chỉnh cũng là khá thấp. Tuy vậy sự phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra mạnh, và đa số các mã cổ phiếu mang
tính thị trường sẽ không cho biên lợi nhuận cao.
Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên nắm giữ danh mục ở nhóm vốn hóa lớn và nhóm Bluechips thuộc VN30. Có thể
gia tăng tỷ trọng vào các nhịp điều chỉnh của các cổ phiếu theo dõi, tránh mua đuổi ở thời điểm này.

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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