
THÔNG TIN NGÀY

Nguồn: Aseansc tổng hợp

Thay đổi (điểm)

194  

KLGD (cổ phiếu)

128  

   170  

Mã tăng

Điểm số (điểm)

647,763

47.853.351

                       699,963 

BÁN                          52,200 

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

50.198.501

929,39 tỷ

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Tư (22/03), chỉ số VN-Index giao dịch theo chiều hướng

tích cực, đóng cửa tăng hơn 8 điểm, mức cao hơn trung bình trong ngày.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 8,11 điểm (+0,79%), đóng

cửa ở mức 1.040,54 điểm. Thanh khoản HSX ở mức gần 459 triệu cổ phiếu

(-3%), giá trị hơn 8.600 tỷ đồng (+4%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã

tăng giá (203 mã tăng/ 170 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ mua ròng hơn 

173 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào VHM, DCM, VCB, và KDH.

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 tăng nhẹ và ở

mức thấp. Điều này cho thấy bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế, và xu

hướng siêu ngắn hạn có dấu hiệu tích cực hơn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng

rằng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm trong phiên tới. Tuy nhiên,

nhà đầu tư cũng cần quan sát thêm phản ứng của thị trường sau quyết định

về lãi suất của FED vào 1 giờ sáng mai (23/03). 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 1.045 – 1.050 điểm, và xa hơn là vùng kháng

cự 1.055 – 1.060 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.

458.776.626

MUA

Mã giảm

Ngày 22/03/2023

+0,85/+0,42%

  68    

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX HNX-INDEX

VN-INDEX GHI NHẬN PHIÊN TĂNG KHÁ THỨ 2 LIÊN TIẾP

+8,11/+0,79%

KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Mã tham chiếu

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HNX

 203 

1.040,54 203,96

⚡Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc, Dow Jones tăng hơn 300 điểm vào ngày thứ Ba (21/3), khi nhà đầu tư trở nên lạc quan về triển vọng của ngành tài chính 

sau những lời trấn an của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

- Giá dầu tăng khá, dầu Brent tăng 0,95% lên 74,49 USD/thùng vào ngày thứ Ba (21/3), nới rộng đà tăng trong phiên trước đó, khi việc giải cứu Credit Suisse giúp 

xoa dịu lo ngại về những rủi ro của ngành ngân hàng toàn cầu.

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Chính phủ sẽ can thiệp để bảo vệ các ngân hàng nhỏ nếu cần.

- Financial Times: Sếp JPMorgan khởi xướng kế hoạch mới để giải cứu First Republic.

- Morgan Stanley: Căng thẳng trong ngành ngân hàng báo hiệu cái kết của thị trường gấu.

⚡Tin trong nước:

- Hàng không hồi phục, Vietnam Airlines thông báo tuyển dụng thêm 500 tiếp viên.

- Triển khai gói tín dụng ưu đãi 453.070 tỷ đồng cho doanh nghiệp tại TP.HCM.

- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm gần nửa sau 1 tuần, xuống mức thấp nhất từ đầu năm.

- Doanh nghiệp bất động sản thứ 5 công bố huy động thành công hàng nghìn tỷ từ kênh trái phiếu kể từ sau khi Nghị định 08 có hiệu lực.

- Giá xăng giảm gần 800 đồng/lít, dầu lao dốc hơn 1.200 đồng/lít.

- Giá thép ngày 21/3: Thép Hòa Phát, Việt Đức đồng loạt tăng 150.000 đồng/tấn.

- Góc nhìn CTCK: Một phiên hồi phục chưa thể giúp VN-Index trở lại xu hướng tăng ngắn hạn.

- Phiên 21/03: Khối tự doanh bán ròng khớp lệnh gần 206 tỷ đồng trên HSX, tâm điểm VPB, STB, BID, KDH, và NLG.

- Phiên 21/03: Khối ngoại mua ròng gần 114 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào VHM, HPG, VCI, và VRE.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: HEV - CTCP Sách Đại học Dạy nghề thông báo trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 14%. Ngày giao dịch không hưởng quyền:

24/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 20/04/2023.

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG) 20

54.459.008

Giá trị 8.647,66 tỷ

173

6,605,656

 80  

HOSE


