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Tin vĩ mô

Giao dịch thận trọng trong thời điểm nhóm họp FOMC
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• Theo API, giảm 6.1 triệu thùng trong tuần kết thúc hôm 17/9,

sau khi giảm -5.4 triệu thùng trong tuần liền trước. 

• OECD dự báo GDP thế giới tăng 5.7% (vs. 5.8% trong báo cáo

tháng 5) trong 2021. GDP Hoa Kỳ ước tăng 5.3% (vs. 4.3%),

GDP Trung Quốc ước tăng 8.5% (tương đương báo cáo tháng

5), GDP Nhật Bản tăng 2.5% (vs. 2.6%), GDP Ấn Độ tăng 9.7%

cho năm tài khóa 2021-2022 (vs. 9.9%). 

• Đại diện IMF cho biết tin tưởng chính phủ Trung Quốc có đủ

công cụ và dư địa chính sách để có thể kiểm soát tình hình

Evergrande. 
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Hồi phục tại ngưỡng 1330 điểm

• Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của

Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu

thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch

bệnh COVID-19, ưu tiên tiêm vaccine cho nhân lực hoạt động

trong thu hoạch, chế biến, lưu thông và xuất khẩu nông sản,

hướng dẫn cụ thể khi người dân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine

ở các tỉnh, thành phố để có lao động duy trì sản xuất, lưu thông

và tiêu thụ hàng hóa nông sản.

• Theo NHNN, đến 31/8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên

9.87 triệu tỷ, tăng 7.42% so với cuối năm 2020. 

• Bộ Công Thương đề xuất ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển:

Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TPHCM, Bà Rịa-

Vũng Tàu. So với quy định hiện nay, dự thảo đề xuất bổ sung

thêm cửa khẩu cảng biển Thanh Hóa cũng được nhập khẩu ô tô

chở người dưới 16 chỗ.
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Tin tức cập nhật

• IDC: Điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng; tương ứng lợi nhuận sau thuế tăng 117% lên 1.032 tỷ đồng. Đặc biệt, IDC còn trình kế hoạch 

chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết HoSE, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Vũ Quang Bảo và bầu thay 

thế.

• IMP: Bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh giãn cách, doanh thu tháng 8/2021 giảm 12% xuống còn 94 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 17,2 tỷ đồng, 

giảm 14,4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng, doanh thu thuần và thu nhập đạt 793,9 tỷ đồng tăng 0,9% so với cùng kỳ và bằng 51,9% kế hoạch năm. Tuy nhiên, doanh thu 

thuần chỉ đạt 779,3 tỷ đồng, giảm 0,2% so với 8 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận cũng giảm 0,1% và bằng xấp xỉ 50% kế hoạch năm.

• TGG: Ngày 20/9, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư với 8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển 299, tương ứng tỷ lệ 40%. Cùng 

với đó, TGG cũng thoái toàn bộ 175.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia, tỷ lệ 4,8%.

• NT2: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2021.

• DBC: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/11/2021.

• SVT: Ngày 01/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 04/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2021.

• NET: Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

60%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

• BII: Đã thông qua nghị quyết về việc giải thể một số công ty con, chi nhánh Công ty tại Đồng Nai, đồng thời thoái vốn tại các công ty con. HĐQT còn dự kiến trình cổ 

đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo công bố, BII đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Quang Nhuận và vị trí 

thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Huy. Hai lãnh đạo này chỉ mới vừa nhận chức tại BII từ ngày 18/6 sau khi được cổ đông phê duyệt.

• VCB: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung hơn 7.657 tỷ đồng vốn Nhà nước cho Vietcombank theo tờ trình của NHNN thông qua phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức.

*Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ môi giới cá nhân hoặc đại diện Trung tâm tư vấn khách hàng cá nhân i-center:  i-center@bsc.com.vn
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Đối với Phân tích Nghiên cứu

Phòng Phân tích Nghiên cứu
hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

Đối với Khách hàng tổ chức

Phòng TVĐT và môi giới KHTC
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(+84)2439264659

Đối với Khách hàng cá nhân
Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(+84)2437173639

Khuyến cáo sử dụng
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Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây

dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những

quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo

rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay

một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo

trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng

không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
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Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp

DANH MỤC BÁO CÁO BSC 
(Quý khách vui lòng quét mã QR để đọc thêm)

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ BSC 
(Quý khách vui lòng quét mã QR bằng app zalo để tham gia)
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