
THÔNG TIN NGÀY

Nguồn: Aseansc tổng hợp

Thay đổi (điểm)

181  

KLGD (cổ phiếu)

105  

   138  

Mã tăng

Điểm số (điểm)

35.282

22.983.018

 178.110 

BÁN  142.828 

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

66.171.610

910,20 tỷ

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Hai (27/03), chỉ số VN-Index giao dịch giằng co quanh

mốc tham chiếu, và đóng cửa tăng hơn 5 điểm, mức gần cao nhất trong

ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 5,46 điểm (+0,52%),

đóng cửa ở mức 1.052,25 điểm. Thanh khoản HSX ở mức gần 557 triệu cổ

phiếu (-4%), giá trị hơn 9.700 tỷ đồng (+3%). Độ rộng thị trường nghiêng về

số mã tăng giá (245 mã tăng/ 138 mã giảm). Về phía nước ngoài, họ mua

ròng hơn 171 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào HPG, VHM, SSI, và

VCB.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp, với giá đóng cửa ở

mức gần cao nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng nhẹ và cao

hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua đang tạm thời chiếm

ưu thế, và xu hướng ngắn hạn tiếp tục được củng cố. 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 1.055 – 1.060 điểm, và

xa hơn là vùng kháng cự 1.065 – 1.070 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.

556.948.410

MUA

Mã giảm

Ngày 27/03/2023

+0,95/+0,46%

  65    

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX HNX-INDEX

VN-INDEX GHI NHẬN PHIÊN TĂNG THỨ 5 LIÊN TIẾP

+5,46/+0,52%

KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Mã tham chiếu

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HNX

 245 

1.052,25 206,67

⚡Tin quốc tế:

- Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, Dow Jones tăng hơn 130 điểm sau phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Sáu (24/03), mặc dù mở phiên với lo sợ rằng khủng 

hoảng ngân hàng có thể lây lan sang Deutsche Bank, nhưng thị trường đã phục hồi để khép tuần trong sắc xanh.

- Giá dầu giảm khá, dầu Brent giảm 1,3% xuống 74,96 USD/thùng vào ngày thứ Sáu (24/03), sau khi các cổ phiếu ngân hàng châu Âu giảm mạnh và Bộ trưởng 

Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết việc bổ sung Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) có thể mất vài năm, qua đó làm giảm triển vọng nhu cầu dầu.

- Deutsche Bank không phải Credit Suisse tiếp theo.

- Thị trường trái phiếu dự đoán Fed sẽ sớm dừng tăng lãi suất.

- Bloomberg: Đã có hai ngân hàng muốn mua Silicon Valley Bank.

- Các ngân hàng Trung Quốc đứng vững dù tài chính thế giới chao đảo.

⚡Tin trong nước:

- Ngân hàng tuần qua: NHNN "ế " vốn, lãi suất giảm trên khắp các mặt trận.

- Giá vé bay dịp lễ 30/4 tăng nóng, có chặng vọt lên hơn 13 triệu đồng.

- Dự báo lợi nhuận quý 1/2023: Xây dựng, hàng không tích cực, thép và bất động sản có thể thua lỗ.

- Gia hạn 2 lô trái phiếu thành công, cổ phiếu NVL tăng trần.

- Chủ tịch Lê Hải Liễu (GDT): "Khi khủng hoảng qua đi, ai sẵn sàng sẽ chiến thắng".

- Liên tục hút vốn, Fubon ETF trở thành quỹ ETF quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Góc nhìn CTCK: Nhà đầu tư chứng khoán đang "ngó nghiêng" hơi nhiều, thị trường luôn có cơ hội dù ở kịch bản nào.

- Phiên 24/03: Khối tự doanh mua ròng khớp lệnh gần 72 tỷ đồng cổ phiếu trên HSX, tâm điểm VPB, SSI, HPG, và VHM.

- Phiên 24/03: Khối ngoại mua ròng gần 96 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào VHM, HPG, VIC, và NLG.

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: PRC - CTCP Logistics Portserco thông báo trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 350%. Ngày giao dịch không hưởng quyền:

30/03/2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023. Ngày thực hiện thanh toán: 20/04/2023.

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG) 1

34.970.426

Giá trị 9.715,66 tỷ

171

11.987.406

 96  

HOSE


