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Thống kê Thị trường 06/04
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Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,236.05 (+11.60)

291.24 (-3.65)

KLGD khớp lệnh

635,553,200

189,576,119

GTGD khớp lệnh

15,225,729,930

3,488,712,650

Giao dịch NĐTNN
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KL mua/bán ròng
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-13,803,980
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69,773,000

SHB
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FLC

68,628,200

SHS

11,580,700

STB

56,674,000

HUT
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DLG

23,727,700

KLF

8,858,500

LDG

22,637,100

PVS

7,393,200

- Thanh khoản phái sinh T3 bình quân đạt 145,840 HĐ
mỗi phiên, giảm mạnh 29.57% so với T2.
- TCT hàng hải sẽ thoái vốn 12 DN trên sàn trong 2021
- PMI Asean T3 đạt 50.8 điểm, Việt Nam cao nhất.
- IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên
6.4%, mức cao nhất từ 1970.
- PBOC yêu cầu các NH Trung Quốc hạ tăng trưởng tín
dụng để ngăn bong bóng bất động sản.
- Giá trị vốn hóa của thị trường tiền số hiện đã vượt
2,000 tỷ USD, tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng.
- RAL: 14/4 chốt quyền cổ tức TM 25%; TCM: LNST
Q1 ước gấp 2 cùng kỳ, trả cổ tức 15% CP + 5% TM;
HPG: lần đầu tiêu thụ 1tr tấn trong T3; MSN: SK
Group chi 410tr USD mua 16.25% VCM; VNM: 8/6
chốt quyền cổ tức TM 11%; ACB: LNTT Q1 ước 3,105
tỷ, tăng 61%, sẽ trả cổ tức 25% CP; DGW: LNST Q1
ước 105 tỷ, tăng 133%; NKG: sẽ trả cổ tức 20%.
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VN-Index có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp +3.91 điểm lên 1,239.96 điểm, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới.
Thanh khoản đạt 635 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại
bán ròng hơn 13 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có CTG, VNM và MSN.
Thị trường chỉ giằng co vào những phút đầu giờ sáng sau đó nhanh chóng lấy lại đà tăng điểm và duy trì
được sắc xanh cho đến cuối ngày nhờ sự tăng giá ấn tượng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BVH,
NVL.. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu có sự phân hóa mạnh hơn khi các cổ phiếu như CTG, MBB,
TCB vẫn giữ được đà tăng điểm thì các ngân hàng nhỏ hơn như STB, TPB hay LPB bắt đầu cho tín hiệu điều
chỉnh trở lại. Dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm điểm với
248 mã so với 190 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng tuy nhiên áp lực bán
rất nhẹ. Nhìn chung xu hướng tăng điểm của chỉ số vẫn được bảo toàn khá vững chắc nhờ việc liên tục kéo
các trụ lớn tuy nhiên việc lướt sóng đã trở nên khó khăn hơn cũng như biên lợi nhuận mỏng khi sự phân
hóa là rất mạnh. Dự báo nhịp điều chỉnh sẽ sớm xuất hiện trong 1 vài phiên tới.
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 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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