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- 16 ngân hàng đã giảm 16,000 tỷ lãi suất cho vay từ
15/7 đến 31/10 theo CT16, đạt 75.48% so cam kết.
- Vasep dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2021 đạt hơn
3.8 tỷ USD.
- Savills: Bất động sản công nghiệp vẫn 'đắt khách'
trong năm 2022.
- Các quỹ tiền ảo đã rót ròng vào thị trường tiền số
9.2 tỷ USD từ đầu năm.
- HCM: sẽ đấu giá toàn bộ 73tr quyền mua PHT; HHS:
sẽ trả cổ tức và thưởng CP 17%; HTN: 7/12 chốt
quyền cổ tức CP 80%; BVH: 9/11 chốt quyền cổ tức
TM ~9%; HT1: 10/12 chốt quyền cổ tức TM 12%.
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VN-Index bật tăng khá mạnh trở lại +16.38 điểm lên 1,463.63 điểm. Thanh khoản đạt 810 triệu cổ phiếu,
giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng trung binh. Khối ngoại mua ròng hơn 163 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có VHM, MSN và VRE.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh là chủ đạo với biên độ hẹp trong suốt phiên giao
dịch buổi sáng. Tuy nhiên sang đến phiên chiều lực mua được đẩy mạnh hơn vào nhiều cổ phiếu vốn hóa
lớn như VJC, GAS, FPT.. khiến thị trường quay đầu tăng điểm trở lại. Động lực tăng của thị trường ngày
hôm qua tới từ các nhóm Chứng khoán, Thép hay sự hồi phục của nhóm Dầu khí.. trong đó ấn tượng nhất
là các cổ phiếu ngành Chứng khoán với SSI, VND.. tăng kịch trần. Độ rộng thị trường chung nghiêng về số
lượng cổ phiếu tăng điểm với 289 mã so với 166 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng
thứ 2 liên tiếp dù khối lượng không nhiều. Chỉ số VN-Index hiện đang được hỗ trợ mạnh tại vùng 1,440 –
1,450 điểm, nếu còn giữ được mốc hỗ trợ này thì xu hướng tăng điểm vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên với
sự phân hóa ngày càng mạnh của dòng tiền hiện nay thì rủi ro đang tăng lên với các nhà đầu tư lướt sóng.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục sang nhóm Bluechips thuộc VN30. Cân nhắc chốt lời tại các
cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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