BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 20 tháng 09 năm 2021
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,350.48

358.87

Thay đổi (%)

-0.16%

+0.25%

Tổng KLGD (triệu)

895.5

199

Thay đổi (%)

+5%

+15.3%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

24,533

4,180.1

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

22,927

3,666.4

Thay đổi (%)

-3.2%

-7.7%

Số mã tăng

197

133

Số mã giảm

234

115

Số mã đứng giá

29

43

Thị trường phái sinh
Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá tham chiếu (điểm)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

VN30F2110
141,115

VN30F2111
266

VN30F2112
27

VN30F2203
44

1,456.8

1,455.5

1,452.4

1,453

1,452
-4.8

1,452.7
-2.8

1,453.9
+1.5

1,448.9
-4.1

Khối ngoại
HSX

HNX

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)

961.3
905

11.31
38.92

Nước ngoài mua/bán ròng

+56.3

-27.61

Top mua ròng
1
2

VCB
VNM

111.2 tỷ
94 tỷ

STB
VCI

66 tỷ
62.1 tỷ

3

MBB

71.2 tỷ

KDH

53.3 tỷ

Top bán ròng
1
2

VIC
NVL

163.5 tỷ
44 tỷ

DGC
NKG

26.4 tỷ
20.3 tỷ

3

HSG

36.7 tỷ

DRC

16.2 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,370 điểm
Hỗ trợ:
1,330 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index giảm nhẹ, vẫn nằm trên đường MA20, đường
EMA20 đã vượt lên trên MA20 nhưng cả 2 đường chỉ báo hiện
đều đi ngang; MACD Histogram phân kỳ dương +1.7 điểm,
cùng với dải Bollinger Band co hẹp biên độ ở cả 2 đường. Các
tín hiệu kỹ thuật đều cho thấy chỉ số hiện đang tiếp tục vận
động co nén, kiểm định cung. Chỉ báo RSI và MFI phiên hôm
nay lần lượt ở vùng ~56.2 và 79.5 điểm- Chỉ báo sức mạnh
tương đối giảm điểm bới áp lực bán chốt lời tại nhiều nhóm mã
cổ phiếu, tuy nhiên chỉ báo dòng tiền vẫn tăng, cho thấy lực
cầu hấp thụ vẫn mạnh, dòng tiền vẫn luân chuyển quanh thị
trường chung.

Kháng cự:
360 điểm
Hỗ trợ:
335 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX tiếp tục tăng điểm, đường giá nới dần khoảng cách
trên đường MA20, đường EMA20 vượt nhẹ lên MA20; MACD
Histogram phân kỳ dương +0.5 điểm, cùng dải Bollinger Band
giữ biên độ nhưng hướng lên ở cả 2 đường. Các tín hiệu kỹ
thuật cho thấy chỉ số vẫn đang vẫn động khá tích cực, tuy nhiên
đà tăng đã dần thu hẹp bởi áp lực chốt lời. Chỉ báo RSI và chỉ
báo dòng tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 76.2 và 92.3
điểm. Chỉ báo dòng tiền tại sàn giao dịch này vẫn tiếp tục tăng
lên, cho thấy lực cầu vẫn chiếm ưu thế, dòng tiền cuộn khá
mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn tại sàn này, khiến chỉ báo
sức mạnh tương đối ở ngưỡng quá mua tạo góc nhìn rủi ro điều
chỉnh ở các mã sàn này.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 20/09/2021.
STT

Mã

Mức dao động trong
ngày (đồng)

% Dao
động

Tỷ trọng so với VNIndex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VCB
VIC
VHM
HPG
VNM
GAS
TCB
MSN
BID
VPB
GVR
NVL
CTG
MBB
SAB

2,400
-100
-1,300
-500
2,200
-3,100
950
-3,000
-100
500
-1,150
-200
50
400
-2,700

2.5%
-0.1%
-1.6%
-1.0%
2.5%
-3.4%
1.9%
-2.1%
-0.3%
0.8%
-3.0%
-0.2%
0.2%
1.4%
-1.7%

7.3%
6.7%
5.5%
4.7%
3.6%
3.6%
3.5%
3.4%
3.4%
3.3%
3.1%
3.0%
2.4%
2.1%
2.1%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

2.43
-0.104
-1.189
-0.611
1.255
-1.62
0.908
-0.957
-0.114
0.335
-1.256
-0.08
0.051
0.413
-0.473
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Thị trường chứng khoán mở cửa phiên ngày 20/09 biến động theo chiều hướng tích cực ngay từ đầu phiên khi sắc xanh áp
đảo nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các cổ phiếu như MWG, VRE, VPB, VNM, BVH, MBB... đồng loạt tăng giá và góp phần
kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Trong khi đó, một số cổ phiếu lớn khác giảm giá và vẫn tạo ra áp lực lên các chỉ số
như BCM, PNJ, SAB, HVN, GAS, VIC...Nhóm ngân hàng bất ngờ nhận được lực cầu mạnh và đồng loạt tăng giá. Trong đó,
BVB +7,5%, NAB +6%, OCB +4,4%, TCB +3,3%, LPB +2,5%. Đa số các cổ phiếu liên quan đến "hệ sinh thái Louis" vẫn
biến động hết sức tích cực như VKC, TGG hay TDH đều tăng trần, DDV +11,9%, BII +9,6%, SMT +8,6%, APG +5,6%...Đà
tăng của các chỉ số phần nào bị thu hẹp do lực cầu không còn tỏ ra hưng phấn như đầu phiên. Bên cạnh đó, các cổ phiếu giảm
giá như GAS -1,8%, PNJ -1,5%, HVN -1,5%, BCM -0,9%, VIC -0,8% đã gây áp lực tương đối. Nhóm cổ phiếu ngành than
biến động tiêu cực với HLC -9,5%, TMB -7,8%, THT -6%, TVD -5,2%...Về cuối phiên sáng, đà tăng của các chỉ số được nới
rộng hơn. Trong đó, VCB bất ngờ tăng 1,5% sau tin Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước hơn 7.600 tỷ đồng cho
Vietcombank. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu lớn như TCB, VRE, VNM, TPB, MWG...vẫn tăng giá mạnh và củng cố
vững sắc xanh của VN-Index. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 7,02 điểm (0,52%) lên 1.359,66 điểm.
• Sang phiên chiều, đà tăng của các chỉ số được củng cố khi lực cầu tiếp tục dâng cao, có lúc chỉ số VN-Index tăng hơn 13
điểm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, áp lực bán đột ngột dâng cao và kéo hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sâu. Các chỉ số vì thế
cũng có thời điểm đảo chiều. Trong đó, GAS -2,9%, PVS -2,5%, BCM -2,1%, HVN -2,4%, VHM -1,2%. Lực cầu dù có lúc
dâng cao trở lại và tưởng chứng giúp các chỉ số hồi phục. Tuy nhiên, trước áp lực bán vẫn còn rất lớn nên VN-Index đóng
cửa phiên trong sắc đỏ. Các cổ phiếu như PVS, GAS, GVR, BCM, MSN, TPB, SAB, VHM... đều đồng loạt giảm sâu. GAS 3,4%, GVR -2,2%, BCM -2,2%, MSN -1,7%. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,16 điểm (-0,16%) xuống 1.350,48
điểm. Toàn sàn có 197 mã tăng, 234 mã giảm và 29 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,9 điểm (0,25%) lên 358,87 điểm

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, tiếp nối xu hướng tích cực từ phiên cuối tuần trước, thị trường vẫn trong trạng thái tích cực đầu phiên với điểm
nhấn là nhóm mã ngân hàng bật tăng khá mạnh. Tuy vậy, chỉ số chính lại bị kìm hãm bởi nhóm mã trụ khi nhóm này giảm
khá mạnh. Thêm vào đó là áp lực bán tại nhóm mã midcap lớn dần đã dần khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Dù động lực tăng
điểm tại Vn-Index được dẫn dắt bởi nhóm mã Ngân hàng, tuy nhiên càng về cuối phiên lực bán càng dâng cao khiến đà tăng
của các cổ phiếu nhóm này cũng thu hẹp dần, chỉ số vìthế mà mất dần trụ đỡ, kết phiên giảm điểm.
• Độ rộng thị trường phiên hôm nay lực bán chiếm ưu thế khiến 234 mã giảm giá, chỉ 197 mã tăng. Còn ở nhóm VN30 vẫn
phân hóa khá rõ với 13 mã tăng và 15 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh tại VN30 phiên hôm nay đạt 180.8 triệu đơn vị- giảm
4.3% so với phiên trước đó, chủ yếu tập chung ở các mã như HPG (32.2 triệu), STB (17.5 triệu), MBB (16.7 triệu), TCB
(13.1 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng 3.07 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 852.5 triệu đơn vị, tăng 4.8%, giá trị đạt 22,927 tỷ đồng, giảm nhẹ
3.2% so với phiên trước đó. Thanh khoản ở ngưỡng cao, vượt trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại bất ngờ lại là điểm sáng khi họ mua ròng khoảng 29.5 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn phiên hôm nay. Tại sàn
HoSE chiều mua ròng của dòng vốn này tập chung chủ yếu ở các mã như VCB (111.2 tỷ), VNM (94 tỷ), MBB (71.2 tỷ), STB
(66 tỷ). Lực bán ròng tập trung ở các mã như VIC (163.5 tỷ), NVL (44 tỷ), HSG (36.7 tỷ), DGC (26.4 tỷ),…
• Kết phiên 20/09, chỉ số VN-Index giảm nhẹ nhưng vẫn ở mốc 1.350 điểm. Trong phiên giao dịch có sự rung lắc mạnh do
biến động từ nhóm mã vốn hóa lớn. Dòng tiền luân chuyển mạnh khi nhiều cổ phiếu nhóm midcap tiếp tục chịu áp lực điều
chỉnh, phía nhóm mã penny vẫn giao dịch sôi động nhiều mã tăng mạnh. Tại nhóm mã ngân hàng thì dòng tiền vẫn còn e dè
nên lực hấp thụ yếu dần về cuối phiên, lực cung đồng thuận khiến nỗ lực tăng điểm trong phiên ở chỉ số bị mất thăng bằng và
đổ đèo trong phút chốc. Dự báo, chỉ số VN-Index phiên kế tiếp đầu phiên sẽ thử thách ở ngưỡng 1,350 điểm để tiếp tục kiểm
định cung và thử thách tâm lý của nhà đầu tư. Khả năng chỉ số sẽ nhúng xuống vùng 1,340-1,345 điểm để rũ rung rồi hút lực
cầu phục hồi lại nhanh chóng sau đó. Ngưỡng kháng cự của chỉ số vẫn ở mốc 1,370 điểm, hỗ trợ ngắn hạn ở 1,330 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, 3/4 hợp đồng đều tăng điểm. Trong đó, hợp đồng tháng 10-VN30F2110 giảm 4.8 điểm, dừng ở
1,452 điểm, ở basic âm tới 6.66 điểm. Cho thấy nhà đầu tư thận trọng trở lại trước áp lực chốt lời tại thị trường chung. Tổng
khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt 141.5 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
IPO toàn cầu nóng bỏng.
Chuyển động tích cực của thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên toàn cầu cho thấy sự phục hồi kinh tế
đang diễn ra tốt đẹp.
Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng mức định giá từ 8.000 tỷ rupee (109 tỷ USD) đến 10.000 tỷ rupee cho Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ
(LIC) trong đợt IPO lớn nhất nước khi có kế hoạch bán 5 - 10% cổ phần, dự kiến thu về 400 - 1.000 tỷ rupee.
Trong bối cảnh khoảng cách ngân sách gia tăng, việc bán cổ phần LIC là chìa khóa để Chính phủ đạt được mục tiêu đặt ra hồi
tháng 3/2021 là tăng 1.750 tỷ rupee thông qua thoái vốn. Ấn Độ có thể cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài vào LIC để đảm bảo
sức cầu đa dạng và mạnh mẽ giữa các nhà đầu tư.
Đợt IPO này dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Các chủ ngân hàng đã gặp Chính phủ và lãnh đạo LIC vào tuần trước để bắt đầu
quá trình đàm phán và chào bán. Chính phủ đã lựa chọn 10 ngân hàng, bao gồm Kotak Mahindra Bank Ltd., Goldman Sachs
Group Inc., JPMorgan Chase & Co. và ICICI Securities Ltd., để thu xếp IPO.
Đây chỉ là một trong nhiều thương vụ IPO được dự báo sẽ triển khai trong giai đoạn cuối năm 2021 trên thế giới. Quý I/2021 nổi
bật với các đợt IPO của công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), nhưng các đợt IPO truyền thống đã trở lại và thu hút trong
quý II nhờ một số yếu tố, bao gồm thanh khoản dồi dào trong hệ thống tài chính và thị trường chứng khoán toàn cầu sôi động.
Chuyển động tích cực của thị trường IPO toàn cầu là tin tốt cho thấy sự phục hồi kinh tế đang diễn ra tốt đẹp, mặc dù tốc độ phục
hồi khác nhau giữa các thị trường.
Trong quý II/2021 có 597 thương vụ IPO thu hút 111,6 tỷ USD, là quý có các thương vụ IPO sôi động nhất trong vòng 20 năm
qua, đánh bại kỷ lục được xác lập vào năm 2007 với 522 thương vụ trị giá 87,7 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, quý II năm nay có số thương vụ và giá trị thu được tăng lần lượt 206 và 166%. 5 thương vụ lớn nhất
gồm DiDi Global Inc. (4,4 tỷ USD), JD Logistics Inc. (3,6 tỷ USD), China Three Gorges Renewables (Group) Co. Ltd. (3,5 tỷ
USD), Allfunds Group plc (2,6 tỷ USD), SK IE Technology Co., Ltd. (2 tỷ USD).
Các thương vụ được thực hiện khắp nơi trên thế giới từ Mỹ đến Trung Quốc, châu Â u, Nhật Bản, Trung Đông… Trong đó, khu
vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận 273 thương vụ, trị giá 39, 5 tỷ USD.
Khi thị trường IPO tiếp tục đà tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp muốn trở thành công ty đại chúng nhằm tận dụng điều kiện thuận
lợi. Các kỳ lân công nghệ, SPAC và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe dự
kiến sẽ vẫn hấp dẫn nhà đầu tư.
Dù có sự xuất hiện của làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới và tốc độ sản xuất không đồng đều của các loại vắc-xin, đại dịch có vẻ sẽ
buộc mọi người phải sống chung, nên các hoạt động kinh tế dần diễn ra sôi động.
Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2021 dự kiến vẫn có nhiều khó khăn do tác động kéo dài của dịch bệnh, tiếp tục ảnh hưởng đến
các doanh nghiệp trong phần lớn lĩnh vực, nhất là bán lẻ truyền thống, du lịch, lữ hành, khách sạn và bất động sản, khiến nhà đầu
tư có tâm lý thận trọng.
Hơn nữa, khi các chính phủ bắt đầu giảm quy mô kích thích kinh tế, thắt chặt chính sách tiền tệ và sử dụng lãi suất để quản lý nguy
cơ lạm phát, thị trường chứng khoán có biến động mạnh hơn, không ít thị trường điều chỉnh giảm, ảnh hưởng tới các đợt IPO.
Bên cạnh đó là sự chậm lại của các thương vụ IPO xuyên biên giới từ Trung Quốc sang thị trường Mỹ do các cuộc điều tra mới
nhất của Chính phủ và quy định chặt chẽ về lĩnh vực điện tử, dữ liệu, do lo ngại về an ninh.
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Việt Nam nhập siêu gần 39 tỷ USD từ Trung Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD trong 8 tháng đầu
năm nay. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 33,35 tỷ USD,
tăng 22,3% so với cùng kỳ 2020 và chiếm 15,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm điện thoại và linh kiện tăng mạnh nhất; theo sau là máy vi tính, sản phẩm điện tử... Cụ thể,
điện thoại và linh kiện đạt 8,06 tỷ USD, tăng 65%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ USD, giảm 8% so với
cùng kỳ...
Về nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu lớn nhất của nước ta. Kim ngạch nhập khẩu 8
tháng đầu năm lên tới 72,04 tỷ USD, tăng tới 46,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến 33,3% tổng kim ngạch nhập khẩu cả
nước.
Trung Quốc là thị trường cung ứng các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó, tăng mạnh nhất phải kể đến chất
dẻo nguyên liệu đạt 1,7 tỷ USD, tăng 103%, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 16,73 tỷ USD, tăng mạnh 71%; máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,49 tỷ USD, tăng 34%; điện thoại và linh kiện đạt 5,83 tỷ USD, tăng 62%; nguyên phụ liệu
cho ngành dệt may, da giày (bao gồm bông các loại; vải các loại; xơ sợi dệt các loại và nguyên phụ liệu dệt may da giày) đạt 9,2 tỷ
USD, tăng 35%...
Như vậy, hết tháng 8 đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 105,39 tỷ USD. Như vậy,
với tính hình xuất nhập khẩu trên, Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập
khẩu 100 tỷ USD trong 8 tháng năm nay.
Việt Nam đang nhập siêu gần 39 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc. Con số này tăng hơn 2 lần so với 4 tháng đầu năm và tăng hơn
3,8 tỷ USD so với cả năm 2020.
Năm ngoái, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc và cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của nước này. Giá
trị trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt 133,09 tỷ USD.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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