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- T10 bộ KH&ĐT sẽ trình Quy hoạch tổng thể quốc gia.
- Cả nước hiện có 406 KCN, 18 khu KT ven biển, 26
khu KT cửa khẩu thu hút tổng vốn 340 tỷ USD.
- IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng thêm 2tr T/N trong
2021, giảm nhẹ so với dự báo 2.1tr T/N trước đó.
- Hội đồng Châu Âu gia hạn các biện pháp trừng phạt
với Nga thêm 6 tháng, tới ngày 15/3/2023.
- Trung Quốc: tung gói hỗ trợ 200 tỷ NDT hỗ trợ cho
vay DN, và xem xét gói miễn giảm thuế 440 tỷ NDT.
- Nhật: thâm hụt TM kỷ lục gần 20 tỷ USD trong T8.
- AMD, ART, KLF: thêm 3 cp “họ FLC” vào diện cảnh
báo từ 21/9; VGC: 28/9 chốt quyền cổ tức TM 10%;
C4G: đã nộp hồ sơ ny HNX; CLX: TMS đăng ký bán
tiếp 3.3tr cp từ 15/9.
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VN-Index tăng nhẹ trở lại +4.89 điểm lên 1,245.66 điểm. Thanh khoản đạt 361 triệu cổ phiếu (giá trị 9,687
tỷ) giảm mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 268 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có STB, GAS và SSI.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua, dù trong phiên có những thời
điểm chỉ số đã có sự rung lắc, giằng co. Đến cuối phiên chiều lượng cung đã được đẩy vào nhiều hơn khiến
chỉ số dần thu hẹp đà tăng điểm. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý nhất đến từ ngành BĐS khu công nghiệp và
Phân đạm khi ghi nhận nhiều mã tăng mạnh như BCM, IDC, DPM.. Trong khi đó ở chiều ngược lại, các cổ
phiếu thuộc ngành Chứng khoán và Dầu khí lại quay đầu giảm nhẹ. Độ rộng thị trường chung vẫn nghiêng
đôi chút về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 237 mã so với 197 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài duy
trì bán ròng nhưng khối lượng bán là không nhiều. Xu hướng chung vẫn chưa có nhiều thay đổi, trạng thái
đi ngang giằng co vẫn sẽ là chủ đạo với nền tảng thanh khoản ở mức thấp (đi kèm rủi ro lướt sóng vẫn
được chúng tôi đánh giá ở mức cao). Dự báo diễn biến khá khó chịu như này sẽ còn có thể kéo dài thêm
vài phiên trước khi có những biến động mới rõ ràng hơn.
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.
Khối Phân tích và Đầu tư
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