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Nhận định thị trường

VN Index đóng cửa tăng nhẹ tại 1,346, với biên độ giao động hẹp dần. Lực cung bán xuống hầu như được

cầu chủ động hấp thụ hoàn toàn. Thị trường đang đứng trước cơ hội break out khỏi kênh giá giảm hiện tại

và hướng về thử thách lại vùng kháng cự 1,400.

Dòng tiền và thanh khoản vẫn duy trì rất thấp, chưa có nhiều cải thiện. Tuy vậy, đây là xu hướng thường

thấy khi thị trường tạo đáy. Dòng vốn đang hướng về các nhóm ngành BĐS, bán lẻ, BĐS KCN, logistic và

dệt may, cơ hội sẽ xuất hiện tại các nhóm ngành này.

Áp lực bán ra của khối ngoại 1 lần nữa gia tăng mạnh với hơn -1,300 tỷ được bán ra, tập trung hoàn toàn

vào VIC, theo sau là DGW, DGC. Tuy vậy, tự doanh vẫn là điểm sáng hôm nay khi duy trì xu hướng mua

ròng tích cực của mình. MSN, HPG, VIC là 3 cái tên được mua vào tốt nhất.

Về cơ bản thị trường đang có nhiều kỳ vọng phá vỡ xu hướng giảm điểm hiện tại, và hướng đến các vùng

kháng cự cũ. Trong trung hạn, xu hướng chính vẫn là hồi phục và đi lên giữa bối cảnh lãi suất thấp hiện tại.

Các nhóm ngành được dự báo sẽ có cơ hội trong giai đoạn tới là bán lẻ, logistic, ngân hàng, BĐS KCN, xây

dựng và khoáng sản…

Diễn biến VN Index

(*) Xu hướng 20 ngày

Chỉ số Hiện tại Xu hướng Tín hiệu Hỗ Trợ Kháng Cự

VNINDEX 1346 Phục hồi Mua 1,300 1,374

VN30 14459 Đi ngang Mua 1,400 1,500

HNXINDEX 353 Tăng điểm Quan Sát 340 360

HNX30 577 Tăng điểm Quan Sát 570 600

UPCOM 96 Tăng điểm Quan Sát 93 100
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Danh mục khuyến nghị

Tin thế giới: Dầu vọt hơn 2% khi dự trữ tại Mỹ giảm mạnh. Giá dầu giảm trong ngày thứ Năm, nhưng vẫn

giữ được hầu hết mức tăng của ngày hôm trước sau khi dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ, nước tiêu thụ dầu lớn

nhất thế giới giảm nhiều hơn dự kiến. Dầu thô Brent giảm 13 cent, tương đương 0,2%, xuống 75,33 USD /

thùng vào lúc 0128 GMT, sau khi tăng 2,5% vào ngày hôm trước. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 12 cent,

tương đương 0,2% xuống 72,49 USD, sau khi cao hơn 3,1% vào hôm thứ Tư. Giá dầu hiện tại đang giữ

mức ổn định sẽ giúp các DN trong ngành cải thiện KQKD. Đồng thời, tạo tâm lý tích cực của NĐT trên thị

trường.

Lạm phát hạ nhiệt, giới đầu tư hồ hởi gom hàng. Chứng khoán Mỹ lấy lại động lực đi lên trong phiên giao

dịch ngày thứ Tư (15/9) khi cả ba chỉ số chứng khoán chính của phố Wall đều đóng cửa trong sắc xanh

trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh thúc đẩy cổ phiếu năng lượng và loạt dữ liệu tích cực cho thấy lạm

phát đang hạ nhiệt. Các dữ liệu gần đây đều hỗ trợ cho quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) rằng, áp

lực lạm phát hiện tại chỉ là tạm thời. Bên cạnh đó là đà trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế ngay

cả khi gặp hạn chế về nguồn cung cũng như cản trở từ cơn bão Ida hồi cuối tháng 8. Những diến biến tích

cực này có thể sẽ tiếp tục tạo tâm lý tích cực trong ngắn hạn cho NĐT trên thị trường trước khi có những

thông tin chính xác hơn về thời gian FED sẽ quyết định bắt đầu giảm bớt chương trình mua trái phiếu.

Tin ngành: Một số ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động. Tại PGBank, biểu lãi suất hiện nay so với

tháng 8 đã tăng khoảng 0,2-0,4%/năm đối với một số kỳ hạn. Trong khi đó, BaoVietBank tăng thêm 0,1

điểm phần trăm tại một số kỳ hạn. Ngược chiều các ngân hàng nhỏ trên, đa số ngân hàng lớn giữ nguyên

hoặc giảm lãi suất huy động thời gian gần đây. Trong đó, Techcombank vừa công bố biểu lãi suất mới áp

dụng từ ngày 13/9 và giảm khoảng 0,1 điểm % ở một số kỳ hạn ngắn. Tương tự, ACB cũng vừa điều chỉnh

lãi suất huy động từ 13/9, giảm 0,1 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn. Tại 4 "ông lớn": BIDV, Agribank,

VCB, Vietinbank đang nắm giữ nửa thị phần tiền gửi toàn thị trường, lãi suất cũng chủ yếu giảm. Việc 1 số

ngân hàng tăng lãi suất huy động sẽ giúp cho các NH này tăng khả năng thu hút dòng tiền gửi từ khách

hàng. Từ đó, khả năng thanh khoản được cải thiện và có thể sẵn sàng đẩy mạnh các HĐKD khi cầu tín

dụng tăng trưởng trở lại.

Cập nhật thông tin

16/09/2021

STT Mã CP Trạng thái Gía HT Vùng mua Vùng bán Kháng cự Hỗ trợ

1 BMI Mua 36 35-36 42 38 32

2 NTL Mua 36 34-35 42 40 30

3 SGP Mua 39 38-39 46 45 35

4 BIC Mua 27 25-27 32 30 24

5 FPT Mua 95 92-94 112 100 90

6 FOC Mua 118 115-116 139 120 110

7 VOS Bán 23
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Thống kê thị trường

Diễn biến các chỉ số chính trên thế giới
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Mã Mua ròng Mã Bán ròng

VRE 79 VIC 1145

MSN 48 DGW 83

MBB 35 DGC 43

GMD 33 VNM 40

KDH 30 DPM 32

HPG 26 HSG 29

CTG 21 SSI 28

GAS 16 NVL 25

PNJ 10 FUEVFVND 25

MSH 9 VHM 25

Top Mua/Bán ròng của Tự doanh (Tỷ đồng)

MSN 62 HPG 43

HPG 37 MSN 26

VIC 32 MWG 17
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13
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các

nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên TPS không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này.

Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá

chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.

Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên

được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. TPS và các công ty con; cũng như giám

đốc, nhân viên của TPS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo

này.

TPS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. TPS sẽ

không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng

toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. TPS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn,

sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp

thuận của TPS.
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