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MORNING NOTE

Tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu ở 

nhịp hồi – PHC



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến
thị trường hàng hóa
và TTCK thế giới



TTCK Mỹ chìm trong sắc đỏ

• Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài

hai ngày và tuyên bố sẽ gia hạn các chương trình

cho vay cho đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, thị

trường bị chi phối bởi KQKD quý 2/2020, đặc biệt

tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng và hoài

nghi về việc sử dụng gói chính sách cứu trợ

1,000 tỷ USD của Đảng Cộng Hòa đã được tiết

lộ.

• Chỉ số Dow Jones điều chỉnh -0.8% và đồ thị giá

vẫn giao dịch trong vùng khoảng trống giảm giá,

mức điều chỉnh này vẫn chưa ảnh hưởng lên xu

hướng TĂNG ngắn hạn của chỉ số này. Thị

trường có thể sẽ còn chịu tác động bởi các quyết

định và dự báo của Fed vào ngày họp cuối cùng

29/07.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 28/07 +50 +17 0.80%

DB FTSE 27/07 +20 +12 -0.01%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
28/07 - - #VALUE!

Kim Kindex VN30 27/07 - - -1.45%

Premia MSCI 27/07 - - -0.21%

E1VFVN30 24/07 +900 +12 0.84%

FUEVFVND  24/07 - - 1.07%

FUESSVFL 27/07 +5,800 +49 3.87%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại duy trì mua ròng 228 tỷ

• Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong ba

phiên liên tiếp. Nhìn chung, lượng mua

ròng vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ

phiếu VN30.
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CỔ PHIẾU HÔM NAY

PHC



PHC
Kháng cự ngắn hạn 11.45

Hỗ trợ ngắn hạn 9.89

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 12.85
Hỗ trợ trung hạn 9.79

Xu hướng trung hạn TĂNG



PHC – Dự báo nhiều khó khăn trong 
2020
• Mức Stock Rating của PHC ở mức 72 điểm cho nên

chúng tôi duy trì đánh giá mức xếp hạng tăng trưởng
của cổ phiếu này ở mức TRUNG TÍNH.

• Năm 2020, PHC dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do chịu
ảnh hưởng từ tình hình dịch Covid-19 cho nên việc
chuyển nhượng dự án và mảng xây dựng sẽ không
thuận lợi như năm 2019. Theo đó, PHC đặt kế hoạch rất
thận trọng với doanh thu 2,000 tỷ và LNST là 15 tỷ, P/E
kế hoạch 2020 là 18.7x, đây cũng là mức định giá cao
hơn mức định giá trung bình ngành 10.5x.

• Xu hướng ngắn hạn của PHC được nâng lên mức
TĂNG. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu hình thành mô
hình đảo chiều trung hạn. Điểm tích cực là thanh khoản
có dấu hiệu cải thiện kể từ tháng 06/2020. Mức kháng
cự ngắn hạn là 11.45.

• Khuyến nghị: Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư QUAN
SÁT cổ phiếu PHC khi cổ phiếu này không có nhiều yếu
tố hỗ trợ cho đà tăng trưởng trong năm 2020.



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định vùng kháng cự 825

– 827 điểm của chỉ số VN-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá đây chỉ là nhịp hồi phục

kỹ thuật ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, đặc biệt dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa

xuất hiện cho nên các nhà đầu tư không nên tham gia dò đáy. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý

ngắn hạn vẫn trong vùng thái quá cho thấy các NĐT vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị

trường.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức GIẢM xu hướng ngắn hạn trên

hai chỉ số chính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục

tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu và chưa nên mua vào thời điểm này.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


DANH MỤC KHUYẾN 
NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn
CP Giá

Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến 

nghị

Giao dịch

T+

Giá mua 

ngắn hạn
Stop loss %Lợi nhuận

Khuyến nghị 

ngắn hạn
Trạng thái xu hướng

DGC 37.60 GIẢM TĂNG 6/7/2020 T+17 40.80 39.05 -4.30% BÁN Bien dong manh

SZC 23.10 TĂNG TĂNG 10/7/2020 T+13 20.45 21.32 12.96% NẮM GIỮ Bien dong manh
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