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THÔNG TIN NGÀY

Nguồn: Aseansc tổng hợp

Thay đổi (điểm)

181  

KLGD (cổ phiếu)

136  

   178  

Mã tăng

Điểm số (điểm)

6,088,339

                131,765,035 

                    6,238,600 

BÁN                        150,261 

Điều kiện sử dụng bản tin: Bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công

ty. Mọi sự cung cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền.

Khuyến cáo: Nội dung trong bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng

tin cậy và chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tham khảo. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin

trên.

BẢN TIN NGÀY

Nguồn: HOSE, HNX, Aseansc tổng hợp

49,722,380

767

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Sáu (17/03), mặc dù có lúc tăng hơn 8 điểm, tuy nhiên,

áp lực bán gia tăng đã đẩy chỉ số VN-Index quay đầu giảm hơn 2 điểm,

đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số

VN-Index giảm 2,26 điểm (-0,22%), đóng cửa ở mức 1.045,14 điểm. Thanh

khoản HSX ở mức gần 565 triệu cổ phiếu (+6%), giá trị gần 10.300 tỷ đồng

(+10%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá (187 mã tăng/ 178

mã giảm). Về phía nước ngoài, họ mua ròng gần 616 tỷ đồng trên HSX, tập

trung chủ yếu vào SHB, NVL, VND, SSI, và DCM.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ với giá đóng cửa ở

mức gần thấp nhất trong ngày, mặc dù có lúc tăng hơn 8 điểm, trong bối

cảnh thanh khoản tăng nhẹ và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho

thấy bên mua và bên bán đang khá giằng co, và xu hướng ngắn hạn vẫn

chưa thực sự rõ ràng. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng thị trường sẽ cần

phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Dự báo trong phiên

giao dịch tới, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.040 -

1.045 điểm và lực bán tại kháng cự 1.050 - 1.055 điểm, trước khi có sự

phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

564,932,380

MUA

Mã giảm

Ngày 17/03/2023

+0.28/+0.14%

  83    

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX HNX-INDEX

-2.26/-0.22%

KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Mã tham chiếu

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HNX

 187 

1,045.14 204.47

⚡ Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ khởi sắc, Dow Jones tăng hơn 370 điểm vào ngày thứ Năm (16/3) sau khi một nhóm ngân hàng cho biết sẽ hỗ trợ First Republic Bank trong bối 

cảnh khủng hoảng ngành ngân hàng.

- Giá dầu tăng khá, dầu Brent tăng 1% lên 74,70 USD/thùng vào ngày thứ Năm (16/3), khép lại chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, sau khi có báo cáo rằng Ả-rập Xê-út 

và Nga đã gặp nhau để thảo luận về cách tăng cường sự ổn định của thị trường.

- 11 ngân hàng gửi 30 tỷ USD để giải cứu nhà băng lớn thứ 14 của Mỹ First Republic Bank.

- JPMorgan Chase: Fed sẽ cung cấp 2.000 tỷ USD thanh khoản cho hệ thống ngân hàng Mỹ.

- Credit Suisse sẽ vay 54 tỷ USD từ NHTW Thụy Sỹ.

- Ngân hàng Quốc gia Ả-rập Xê-út: Thật vô lý khi hoảng loạn về Credit Suisse.

- ECB tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đón nhiều "tin xấu".

⚡ Tin trong nước:

- Hôm nay, thứ Sáu (17/03) là hạn cuối để các quỹ ETF cơ cấu danh mục Q1/2023.

- Giảm lãi suất điều hành tạo tâm lý tích cực cho doanh nghiệp.

- Hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản, xây dựng phát hành thành công sau khi có Nghị định 08.

- Fubon ETF tiếp tục giải ngân 5 triệu USD mua cổ phiếu Việt Nam trong đợt gọi vốn lần 5.

- Góc nhìn CTCK: Vận động của VN-Index khó xác định, kiểm soát tỷ trọng hợp lý và tránh trạng thái "quá mua".

- Phiên 16/03: Khối tự doanh bán ròng khớp lệnh hơn 73 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm PNJ, MWG, REE, FPT, và GMD.

- Phiên 16/03: Khối ngoại mua ròng hơn 87 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào HSG, VRE, HPG, VND, và POW.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu thông báo trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền:

21/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 31/03/2023.

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG) 105

                195,009,072 

Giá trị (tỷ đồng)                          10,289 

616

63,244,037

 78  

HOSE


