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MORNING NOTE

Tâm lý bán tháo đã giảm – VIP



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến

• Fed cam kết sẽ tiếp tục duy trì mua trái

phiếu, cũng như là duy trì các chương trình

cho vay. Đồng thời, Fed cũng cho biết sẽ

kéo dài chương trình hoán đổi thanh khoản

USD và các hoạt động repo tạm thời cho

đến 31/03/2021.

• TTCK Mỹ phản ứng nhẹ nhàng trước các

nhận định của Fed, các chỉ số đều đóng

cửa sắc xanh. Chỉ số S&P500 quay trở lại

vùng đỉnh cũ và vùng kháng cự được hình

thành từ khoảng trống giảm giá trước đó.

Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số

này vẫn duy trì ở mức TĂNG.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 29/07 +50 +17 0.50%

DB FTSE 28/07 +47 +29 0.20%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
29/07 - - 2.11%

Kim Kindex VN30 28/07 - - -0.53%

Premia MSCI 28/07 - - -0.43%

E1VFVN30 24/07 +900 +12 0.84%

FUEVFVND  24/07 - - 1.07%

FUESSVFL 28/07 - - 1.75%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại mua ròng mạnh trong 4 phiên
liên tiếp
• Khối ngoại mua ròng hơn 295 tỷ, nổi bật

nhất là khối ngoại mua thỏa thuận lớn ở

cổ phiếu KDC với giá trị hơn 125 tỷ. Đồng

thời, khối ngoại cũng quay trở lại mua

ròng các chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND

và FUESSVFL, điều này cho thấy khối

ngoại đang tỏ ra lạc quan hơn với thị

trường, nhưng xu hướng này cần tiếp tục

theo dõi.

• Điểm tích cực là các quỹ ETF nước ngoài

cũng được huy động thêm chứng chỉ quỹ

trong thời gian gần đây.
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CỔ PHIẾU HÔM NAY

VIP



VIP
Kháng cự ngắn hạn 5.80

Hỗ trợ ngắn hạn 4.94

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 6.17
Hỗ trợ trung hạn 4.49

Xu hướng trung hạn TĂNG



VIP – Hưởng lợi từ giá dầu thấp
• VIP công bố KQKD quý 2/2020 với doanh thu thuần đạt 124 tỷ đồng, giảm -8.8% YoY, trong khi đó LNST đạt 68.8 tỷ đồng trong

khi cùng kỳ công ty báo lỗ -3.5 tỷ đồng. LNST trong kỳ tăng mạnh chủ yếu nhờ (1) Tỷ suất LNG được cải thiện nhờ giá nhiên
liệu giảm khiến LNG của VIP đạt 40.5 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ, (2) lợi nhuận khác đạt 56 tỷ đồng đến từ việc thanh lý tàu
Petrolimex 06. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VIP ghi nhận doanh thu thuần đạt 270 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và LNST
đạt 72.7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ hơn 21 tỷ đồng.

• Cho năm 2020, VIP đặt mục tiêu doanh thu là 588.3 tỷ đồng và LNST là 54.4 tỷ đồng, lần lượt giảm -8.9% và +49.6% so với
thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty mới hoàn thành được 46% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 33.6% mục tiêu lợi
nhuận cả năm 2020. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 6% tiền mặt.

• VIP dự kiến sẽ đầu tư tàu chở xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa
là 580 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu hiện tại. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự định bán hai tòa nhà tại 37 Phan Bội
Châu và 443 Quang Trung, Hải Phòng.

• Chúng tôi cho rằng, VIP sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá dầu thấp trong năm 2020, bên cạnh đó, việc bán các BĐS và thanh lý
đội tàu cũ cũng giúp cho Công ty có được những khoản thu nhập bất thường. Ngoài ra, VIP có lượng tiền mặt ròng khá lớn
(ước tính khoảng 5,000 VNĐ/cp) và thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ suất cổ tức trên 10% (so với mức giá hiện
tại). Hoạt động kinh doanh của VIP tương đối ổn định nhờ các hợp đồng vận chuyển xăng dầu cho Petrolimex.

• Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch tại P/E là 2.9x, thấp hơn so với mức P/E trung bình ngành là 14.1x.

• Mức Stock Rating của VIP ở mức 84 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ
phiếu này. Đồ thị giá của VIP đã có phiên “breakout” đỉnh ngắn hạn với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức khối
lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị
các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



VIP – Hưởng lợi từ giá dầu thấp

Mã CP VIP 

Giá khuyến nghị 5.54 

Giá hiện tại 5.54 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 6.17 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 11.45%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 5.20 

Tỷ lệ Lãi/Lỗ trung bình 1.87 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 18 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 7.57%

Khuyến nghị MUA



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động theo hướng đi ngang và chỉ số

VN-Index có thể sẽ biến động quanh mức 800 điểm. Điểm tích cực chúng tôi đánh giá là

tâm lý bán tháo đã giảm dần, thay vào đó lực cầu ngắn hạn đã cải thiện tích cực hơn tại

các vùng giá thấp, đặc biệt là dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm Larecaps và

Midcaps. Tuy vậy, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa xuất

hiện.

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

trên hai chỉ số chính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên tận

dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế tham gia bắt đáy trong giai đoạn

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

SZC 24.70 TĂNG TĂNG 10/7/2020 T+14 20.45 21.32 20.78% NẮM GIỮ Bien dong manh

VIP 5.54 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+0 5.54 5.38 0.00% MUA Bien dong manh
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