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Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,475.85 (+9.4)

462.95 (+10.7)

KLGD khớp lệnh

800,040,000

141,008,494

GTGD khớp lệnh

24,387,993,050

3,790,818,333

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,207,916

-398,337

GT mua/bán ròng

-350,515,440

-8,990,334

Top GD HSX

- Dự báo cơ cấu ETF Q4: 2 quỹ không loại cp nào.
FTSE thêm DGC, DIG, NLG. VNM thêm HDC, VCG.
- Quốc hội sẽ quyết định gói phục hồi KT vào cuối năm
- Anh: CPI T10 tăng 4.2% cùng kỳ, cao nhất 10 năm,
gấp 2 lần mục tiêu NHTW đặt ra.
- Xuất khẩu của Nhật Bản tăng 9.4% trong tháng 10,
mức tăng thấp nhất 8 tháng.
- SSI: sẽ PHT 2:1 giá 15,000đ/cp; FCM: 30/11 chốt
quyền cổ tức CP 10% + TM 2.5%;

Top GD HNX

HAG

30,650,000

KLF

9,080,600

HPG

30,002,700

ART

8,448,100

HQC

29,522,800

PVS

8,324,400

ITA

21,956,800

SHS

7,956,400

FLC

20,553,700

CEO

7,293,700

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index kết phiên tăng +9.40 điểm lên 1,475.85 điểm. Thanh khoản đạt 800 triệu cổ phiếu, giảm mạnh
so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 350 tỷ, các mã bị bán ra nhiều
nhất gồm có VPB, HPG và VND.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong phần lớn thời lượng phiên giao dịch ngày hôm qua, dù trong
phiên có những thời điểm chỉ số đã có sự rung lắc, giằng co khá mạnh. Sự bứt phá của rất nhiều cổ phiếu
vốn hóa lớn như VIC, PLX, SSI.. đã giúp VN-Index tăng điểm trở lại. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán cũng có
ngày giao dịch rất tích cực khi ghi nhận nhiều mã tăng mạnh như SSI, VND, VCI.. trong đó CTS tăng kịch
trần và có dư mua khá lớn vào cuối ngày. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu
tăng điểm với 247 mã so với 205 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài có ngày bán ròng thứ 2 liên tiếp
nhưng khối lượng bán là không quá nhiều. Việc tăng điểm với khối lượng giao dịch giảm mạnh cho thấy lực
cầu còn yếu và rủi ro điều chỉnh là vẫn còn, đặc biệt đã xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh sớm tại nhóm
cổ phiếu ngành Thép. Trước mắt chỉ số sẽ có vùng hỗ trợ gần nhất tại ngưỡng 1,440 – 1,450 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời dần tại các cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao. Có thể canh mua trở lại
tại vùng hỗ trợ vào nhóm Bluechips thuộc VN30.

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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