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- XK gạo 8T đạt 2.3 tỷ USD, tăng 18.1% về lượng và
8.1% về giá trị so cùng kỳ, cả năm ước 3.3 tỷ USD.
- 8T, Việt Nam nhập siêu 2.2tr tấn sắt thép (cùng kỳ
xuất siêu 330,000 tấn).
- Mỹ: CPI T8 tăng 8.3% cùng kỳ (cao hơn dự báo 8%).
Nomura: Fed thậm chí có thể tăng lãi suất 100 điểm
cơ bản sau báo cáo lạm phát.
- Standard Chartered: dự trữ ngoại hối châu Á (trừ
Trung Quốc) chỉ còn đủ tài trợ cho 7 tháng nhập khẩu
- NET: 22/9 chốt quyền cổ tức TM 50%; VIX: sẽ mua
lại trái phiếu PH 2021 trước hạn; SAM: Bảo hiểm
Hùng Vương chỉ bán 1tr/1.7tr đăng ký;
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VN-Index có phiên giảm nhẹ -1.22 điểm về 1,248.4 điểm. Thanh khoản đạt 375 triệu cổ phiếu (giá trị
10,046 tỷ), tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mặt bằng rất thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 209
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có SSI, VCI và DXG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong hầu hết thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua với biên độ dao động khá hẹp. Đến phiên chiều, áp lực bán có phần gia tăng tại một số cổ
phiếu vốn hóa lớn như SAB, MSN, VHM.. khiến thị trường giảm điểm trở lại. Các nhóm ngành tăng điểm
nổi bật vẫn chủ yếu đến từ các cổ phiếu ngành Dầu khí, Hóa chất. Ngược lại nhóm cổ phiếu Bất động sản
và Thép tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm điểm với
262 mã so với 184 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng tập trung tại nhóm vốn hóa lớn.
Xu hướng chung về cơ bản chưa có nhiều thay đổi, trạng thái giằng co vẫn sẽ là chủ đạo với nền tảng
thanh khoản ở mức thấp (đi kèm rủi ro vẫn được chúng tôi đánh giá ở mức cao). Tuy nhiên, trước diễn
biến giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán thế giới đêm qua (đặc biệt Mỹ), có thể sẽ ảnh hưởng
đến TTCK trong nước phiên hôm nay, chỉ số sẽ có ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 1,210-1,220 điểm.
NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro (danh mục ưu tiên
cổ phiếu BCs trong VN30).

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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