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Thống kê Thị trường 01/04
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,216.10 (+24.66)

292.40 (+5.73)

KLGD khớp lệnh

616,137,900

187,336,986

GTGD khớp lệnh

15,173,525,320

3,284,717,502

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,241,700

-465,419

GT mua/bán ròng

29,494,990

-11,277,978

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

69,773,000

SHB

29,995,800

FLC

68,628,200

SHS

23,707,500

STB

56,674,000

PVS

11,871,900

DLG

23,727,700

CEO

11,795,400

LDG

22,637,100

KLF

11,729,500

- Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam từ “ổn
định” lên “tích cực”, dự báo GDP 2021-2020 tăng 7%
- PMI tháng Ba đạt 53,6 điểm, cao nhất 27 tháng.
- Mỹ là thị trường XK lớn nhất của VN 3T đầu năm với
kim ngạch 21.2 tỷ USD, tăng 32.8% cùng kỳ.
- NĐTNN bán ròng 14,000 tỷ trong Q1, gần bằng cả
năm 2020 (trong đó VNM, HPG, CTG mạnh nhất).
- SSB: LNTT Q1 đạt 698 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; STB: sẽ
dùng hơn 6,000 tỷ để trả cổ tức CP, KH LNTT 2021
4,000 tỷ, tăng 20%; DBC: LNTT Q1 đạt 407 tỷ, tăng
9%; DIG: KH LNTT 2021 đạt 1,444 tỷ, tăng 60%;
CII: 24/3 chốt quyền cổ tức TM 14%;
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VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm rất mạnh +24.66 điểm lên 1,216.1 điểm. Thanh khoản đạt 616 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng hơn 29 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có VIC, HPG và STB.
Cuối cùng thị trường cũng đã có phiên vượt đỉnh 1 cách thuyết phục sau nhiều lần chờ đợi, VN-Index duy
trì được đà tăng điểm rất tích cực trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua với sự bứt phá trên diện rộng
của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VNM, MWG.. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán cũng
có phiên bứt phá mạnh với SSI, HCM, VCB.. giúp chỉ số lan tỏa hiệu ứng tăng điểm. Độ rộng thị trường
chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 334 mã so với 106 mã giảm. Khối nhà đầu
tư nước ngoài đã có phiên mua ròng trở lại tuy nhiên chủ yếu thông qua mua thỏa thuận VIC với giá trị lên
tới 262 tỷ. Với phiên tăng điểm rất tích cực trên diện rộng, chỉ số VN-Index đã chính thức chinh phục thành
công cột mốc kháng cự mạnh đồng thời là ngưỡng đỉnh lịch sử để mở ra một xu hướng tăng điểm mới với
nhiều cơ hội cũng như giải tỏa rất lớn về mặt tâm lý suốt hàng tháng vừa qua.
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 thị trường trong các phiên sắp tới.

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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