
THÔNG TIN NGÀY

Nguồn: Aseansc tổng hợp

Thay đổi (điểm)

183  

KLGD (cổ phiếu)

113  

   109  

Mã tăng

Điểm số (điểm)

252,317

84.367.828

                       571,800 

BÁN                        319,483 

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

45.938.052

797,29 tỷ

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Ba (21/03), mặc dù có lúc giảm hơn 6 điểm, tuy nhiên,

lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh, đóng

cửa tăng hơn 9 điểm, mức gần cao nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao

dịch, chỉ số VN-Index tăng 9,33 điểm (+0,91%), đóng cửa ở mức 1.032,43

điểm. Thanh khoản HSX ở mức gần 475 triệu cổ phiếu (-16%), giá trị hơn

8.300 tỷ đồng (-15%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá (279

mã tăng/ 109 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ mua ròng gần 114 tỷ đồng

trên HSX, tập trung chủ yếu vào VHM, HPG, VCI, và VRE.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận một phiên tăng điểm khá với giá đóng cửa ở

mức gần cao nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở

mức thấp. Điều này cho thấy bên mua đang có dấu hiệu mạnh lên, và đà

giảm tạm thời chững lại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục

có quán tính tăng điểm trong phiên tới. Dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ

số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng

kháng cự gần 1.035 – 1.040 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.045 –

1.050 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu

hẹp đà tăng về phía cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất

hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể

xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

474.892.969

MUA

Mã giảm

Ngày 21/03/2023

+1,49/+0,74%

   55   

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX HNX-INDEX

VN-INDEX TĂNG HƠN 9 ĐIỂM NHỜ LỰC CẦU BẮT ĐÁY

+9,33/+0,91%

KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Mã tham chiếu

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HNX

 279 

1.032,43 203,11

⚡Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ tăng khá, Dow Jones tăng hơn 380 điểm vào ngày thứ Hai (20/3), khi nhà đầu tư bắt đầu hy vọng rằng cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân 

hàng có thể giảm bớt, sau khi UBS bắt buộc phải tiếp quản Credit Suisse theo sự thúc giục của Chính phủ Thuỵ Sỹ.

- Giá dầu phục hồi, dầu Brent tăng 1% lên 73,70 USD/thùng vào ngày thứ Hai (20/3), sau khi trượt xuống đáy 15 tháng trong bối cảnh bất ổn trong lĩnh vực ngân 

hàng.

- Cổ phiếu UBS giảm 10%, Credit Suisse bốc hơi 60% sau thương vụ thâu tóm.

- FDIC thông báo bán tài sản Signature Bank cho New York Community Bancorp.

- Fed và các NHTW chung tay hỗ trợ thanh khoản.

- Cựu CEO Goldman Sachs: Khủng hoảng ngân hàng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ.

- Nhiều khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất 25 bps vào ngày 23/3 (1 giờ sáng theo giờ Việt Nam).

- Trung Quốc: Evergrande sẽ công bố chi tiết kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài.

⚡Tin trong nước:

- Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 52.000 tỷ đồng trong tuần giảm lãi suất điều hành.

- Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT trình dự án Luật Đất đai sửa đổi trước ngày 1/4.

- Dòng tiền từ kênh trái phiếu đang quay trở lại thị trường bất động sản.

- Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 18% trong năm nay.

- Góc nhìn CTCK: Đà giảm tiếp diễn, VN-Index có thể lùi về 1.000 điểm

- Phiên 20/03: Khối tự doanh bán ròng khớp lệnh gần 300 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm HPG, FPT, VPB, VNM, ACB, TCB, MBB, và VCB.

- Phiên 20/03: Khối ngoại bán ròng hơn 346 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào HPG, VIC, VNM, STB, và VCB.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng

quyền: 23/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 31/03/2023.

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG) 7

85.118.146

Giá trị 8.324,03 tỷ

114

750,320

 104 

HOSE


