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- Tổng kim ngạch XNK nửa đầu T9 đạt 26.34 tỷ USD,
giảm 26% so kỳ trước, nhập siêu 840tr USD.
- ADB giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng
trưởng 6.5% trong năm 2022.
- Từ đầu năm ước tính NHNN đã bán ra ~21 tỷ USD.
- Mỹ: FED tăng lãi suất 0.75% lần thứ 3 liên tiếp, đúng
như dự báo, đồng thời cảnh báo suy thoái.
- PNJ: LNST 8T đạt kỷ lục 1,246 tỷ, gấp 2 cùng kỳ;
TCM: LNST T8 đạt 33 tỷ, cùng kỳ lỗ; MSB: 10/10
chốt quyền thưởng CP 30%; TNH: sẽ trả cổ tức CP
30% và PHT 2:1 giá 20; PC1: sẽ trả cổ tức TM 15%.
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VN-Index có phiên giảm nhẹ -8.38 điểm về 1,210.55 điểm. Thanh khoản đạt 305 triệu cổ phiếu (giá trị
7,483 tỷ), tiếp tục giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 127
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VND và KDH.
Thị trường chịu áp lực giảm điểm trong toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm qua trong bối cảnh chứng
khoán toàn cầu cùng đỏ lửa, có thời điểm chỉ số về sát lại vùng hỗ trợ tâm lý tại 1,200 điểm một lần nữa.
Thanh khoản tụt giảm rất thấp khi NĐT cũng thận trọng chờ đợi quyết định tăng lãi suất từ FED. Áp lực
bán tháo trên diện rộng quay trở lại với rất nhiều mã Bluechips thuộc VN30 tạo áp lực lớn đến xu hướng
chung như MWG, MSN, KDH.. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Thép và Bất động sản tiếp tục giảm điểm nhẹ,
điểm sáng hiếm hoi đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm Dầu khí khi có sự đảo chiều tăng điểm vào cuối ngày.
Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 305 mã so với 138 mã
tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhưng khối lượng không nhiều. VN-Index gần như xóa
sạch thành quả hồi phục của phiên giao dịch trước cùng với đó là khối lượng giao dịch đạt mức thấp một
cách đáng lo ngại. Mặc dù FED công bố mức tăng lãi suất đúng như dự báo nhưng diễn biến TTCK Mỹ đêm
qua cho thấy xu thế tiêu cực vẫn còn và nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam. Việc lướt
sóng T+ thời điểm này là không hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro, chưa
vội bắt đáy mà nên quan sát thêm 1-2 phiên giao dịch nữa.

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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