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Thống kê Thị trường 04/01
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,525.58 (+27.3)

474.1 (+0.11)

KLGD khớp lệnh

787,479,200

97,619,762

GTGD khớp lệnh

26,339,657,480

2,797,283,382

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

11,641,000

722,358

GT mua/bán ròng

434,689,740

24,301,401

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HAG

33,642,800

PVS

11,733,700

STB

32,861,600

KLF

7,007,800

GEX

26,358,000

SHS

5,946,200

ROS

22,469,100

ART

5,876,000

POW

20,441,700

CEO

4,284,500

- Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo gói phục hồi
kinh tế trị giá 347,000 tỷ.
- Thu ngân sách từ TTCK đạt gần 11,000 tỷ trong năm
2021, hơn gấp đôi năm 2020 (5,200 tỷ).
- PMI tháng 12 đạt 52.5 điểm (so 52.2 điểm của T11).
- UBCK đang làm rõ các GD có dấu hiệu thao túng giá,
hiện phối hợp với Bộ CA xử lý dấu hiệu hình sự.
- OPEC+ nhất trí duy trì mức tăng sản lượng 400,000
T/N trong tháng 2.
- BSR: LNST 2021 đạt 6,026 tỷ (cùng kỳ lỗ), cao nhất
từ khi CPH; NT2: LNST 2021 ước 515 tỷ, giảm 18%;
QNS: LNST 2021 ước 1,235 tỷ, tăng 17%.
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VN-Index chào năm mới với phiên tăng mạnh +27.30 điểm lên 1,525.58 điểm. Thanh khoản đạt 787 triệu
cổ phiếu (giá trị 26,300 tỷ), tăng nhẹ so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng trung bình khá. Khối ngoại
mua ròng hơn 434 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VRE, VHM và CTG.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch và có xu hướng mạnh hơn về cuối ngày
với bứt phá của rất nhiều cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 như POW , VIC, VHM.. trong đó POW tăng kịch
trần và có dư mua lớn vào cuối phiên. Các nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán và Dầu khí cũng đồng
loạt tăng điểm trong đó nổi bật có các mã như GAS , TPB, SSI.. giúp chỉ số lan tỏa hiệu ứng tích cực ra
toàn thị trường. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 332 mã
so với 137 mã giảm. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là khá tích cực khi họ có phiên mua ròng thứ 7
liên tiếp, dù khối lượng là không nhiều. VN-Index đã chính thức chinh phục được vùng kháng cự mạnh tại
ngưỡng 1,500 điểm, nên xu hướng tăng của chỉ số đã được củng cố, ngưỡng 1,500 điểm giờ đây sẽ trở
thành vùng hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường. Tuy nhiên dự báo sự phân hóa sẽ rõ hơn ở phiên GD hôm nay.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục sang nhóm Bluechips thuộc VN30. Có thể tận dụng các phiên
điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng.

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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