BẢN TIN NGÀY

TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG ....................................................... 1
BẢN TIN DOANH NGHIỆP – Headline .................................... 2

6/3/22

TÓM LƯỢC THỊ TRƯỜNG
DIỄN BIẾN CHÍNH

QUAN ĐIỂM KỸ THUẬT

Dòng tiền tăng vào nhóm Bảo hiểm, Hàng cá nhân & gia
dụng, Bán lẻ, giảm vào nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng
và dịch vụ công nghiệp, Công nghệ thông tin.
Nhóm cổ phiếu Bảo hiểm, Hàng cá nhân & gia dụng, Bán lẻ
đã chứng kiến tỉ trọng dòng tiền tăng trong ngày hôm nay
so với phiên trước, cả 3 chỉ số tăng điểm.
Nhóm Hàng cá nhân & gia dụng: Cổ phiếu nhóm may mặc
tăng tốt
Giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu Hàng cá nhân & gia
dụng tăng 53% so với trung bình 5 phiên trước, chỉ số giá
tăng 2,67%là nhóm tăng mạnh nhất thị trường.
Top cổ phiếu giao dịch mạnh nhất là PNJ, TNG, GIL, TCM,
VGT tất cả cùng tăng điểm trong đó GIL tăng trần.
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Phiên điều chỉnh giảm chưa làm thay
đổi tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các
chỉ số. Cụ thể, VN-Index, VN30,
VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy tín
hiệu Tích cực trong khi HNX-Index vẫn
giữ tín hiệu Trung tính. Dự báo trong
phiên ngày 3/6, thị trường có thể hồi
phục trở lại với lực mua được thúc đẩy
bởi hỗ trợ EMA20 của chỉ số VN30 tại
vùng 1320-1325 điểm hay MA10 của
HNX-Index tại 311 điểm. Theo đó, chỉ
số VN30 hay VN-Index sẽ có cơ hội
kiểm định lại đường MA5 ngày trong khi
HNX-Index sẽ kiểm định lại kháng cự
MA20 ngày. Nếu lực mua đủ mạnh giúp
VN-Index tăng điểm với KLGD gia tăng,
đặc biệt có thể đóng cửa phía trên vùng
1293 điểm của đường MA5 ngày, chỉ số
này sẽ gia tăng khả năng sớm vượt qua
mốc 1300 điểm để củng cố đà hồi phục.
Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu
thế, VN-Index có thể sẽ thoái lui sâu hơn
để kiểm định hỗ trợ MA10, MA20 ngày
tại vùng 1260-1275 điểm.
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Tiêu đề
Dragon Capital vừa chi 65 tỷ đồng gom 2,1 triệu cổ phiếu VPB

VCB

Ngân hàng

S&P Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank lên mức cao nhất
trong các ngân hàng Việt Nam
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Bà Cao Thị Ngọc Dung - "PNJ luôn coi người lao động là tài sản quý giá nên
không ai bỏ đi dù nghỉ 4 tháng vì Covid-19"
Chứng khoán Bản Việt bán ra 200.000 cổ phiếu HDG (Hà Đô)
Bộ Công an yêu cầu ThaiHoldings của Bầu Thuỵ trả cho Tân Hoàng Minh
840 tỷ đồng
Cổ phiếu THD (Thaiholdings) hiện hữu nguy cơ về vùng 3x.000 đồng
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Không lâu sau buổi làm việc với Thủ tướng, quỹ đầu tư Mỹ rót 250 triệu USD
vào Novaland
Đã chốt xong đối tác mua 300 triệu USD trái phiếu quốc tế
Chiến lược phát triển chuyên nghiệp, bền vững và hiệu quả của Phát Đạt
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số đạt gần 100 triệu USD sau 5 tháng
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CSV

Hóa chất

Tăng 75% từ đầu năm nhờ xuất khẩu thuận lợi, Vĩnh Hoàn (VHC) có thể
thành công ty thủy sản đầu tiên đạt vốn hóa tỷ đô
Sếp Thế Giới Di Động nói về tham vọng thị trường mẹ và bé
Mở đường cho chuỗi Bách Hóa Xanh IPO
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, SGC bị phạt 85 triệu đồng
Một doanh nghiệp tại Bình Định trả cổ tức tiền mặt đến 102,8%
Vì sao mã cổ phiếu này đi ngược xu hướng 'đỏ lửa' của thị trường?
Dự trình kế hoạch lợi nhuận 2022 giảm 7% về còn 450 tỷ đồng
May Sông Hồng dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV) định ngày chốt danh sách trả cổ tức năm
2021
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