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Thống kê Thị trường 24/11
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,488.87 (+25.24)

455.58 (+6.98)

KLGD khớp lệnh

1,025,021,500

106,888,994

GTGD khớp lệnh

33,537,133,360

3,120,440,444

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-22,439,300

-246,393

GT mua/bán ròng

-868,527,820

-5,433,787

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

SSI

37,416,800

SHS

12,194,100

HAG

35,565,000

ART

7,304,100

ITA

27,091,100

PVS

6,957,000

HQC

26,555,300

KLF

6,557,500

FLC

24,951,600

CEO

5,307,000

- Bộ KH&ĐT: đề xuất 5 chính sách phục hồi KT-XH,
GDP 2022 có thể tăng 6% và cao hơn trong 2023.
- Bộ Tài chính đề nghị sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn
nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- WB: kiều hối về Việt Nam 2021 dự kiến đạt 18.1 tỷ
USD, đứng thứ 8 thế giới.
- NHTW New Zealand nâng lãi suất lần 2 trong 2T, báo
hiệu sẽ thắt chính sách nhanh hơn để kìm lạm phát.
- MML: sẽ thoái toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi với
giá 600-700tr USD; DRH: sẽ PHT 1:1 giá 12; NTC:
17/12 chốt quyền cổ tức TM 80%; PNJ: 10/12 chốt
quyền cổ tức TM 6%.
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VN-Index tiếp tục tăng điểm mạnh +25.24 điểm lên 1,488.87 điểm. Thanh khoản đạt 1 tỷ 25 triệu cổ
phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và đạt ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 868 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VPB, VCI và HPG.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch trước đó và có xu hướng mạnh hơn về cuối
ngày với sự bứt phá của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VNM, FPT.. Nhóm cổ phiếu thuộc ngành
Ngân hàng và Chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm ấn tượng trong đó nổi bật là các cổ phiếu Ngân hàng
như STB, VCB, MBB.. giúp chỉ số lan tỏa được hiệu ứng tăng điểm. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn
toàn về số lượng mã tăng với 287 mã so với 164 mã giảm. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành
(đặc biệt nhóm Thép hay các cp vừa và nhỏ) tỏ ra khá yếu ớt và không hòa cùng nhịp tăng của chỉ số.
Giao dịch khối ngoại là khá tiêu cực khi họ quay lại bán ròng khá mạnh. Với phiên tăng điểm ngày hôm
qua, chỉ số đã thiết lập đỉnh lịch sử mới nhờ sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngân hàng, điều này đã củng cố
cho xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn, VN-Index sẽ tiếp tục hướng đến vùng cản tại ngưỡng 1,500 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục sang nhóm Bluechips thuộc VN30. Cân nhắc chốt lời tại các
cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao.

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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