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MORNING NOTE

Các chỉ số vượt mức trung bình

50 ngày – DCM



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Chỉ số Nasdaq xác lập đỉnh lịch sử bất
thành
• Phố Wall đóng cửa trái chiều với nhóm cổ

phiếu ngành công nghệ có mức tăng khiêm

tốn do lo ngại về các gói cứu trợ sẽ không

thể tiếp diễn khi tình hình dịch bệnh được

kiểm soát tốt, đặc biệt gói cứu trợ mới đang

đi vào bế tắc. Về mặt vĩ mô, số đơn xin trợ

cấp thất nghiệp đã giảm xuống còn

963,000, thấp hơn ước tính 1.1 triệu.

• Chỉ số Nasdaq thu hẹp đà tăng về cuối

phiên và đóng cửa tăng 0.3%. Đồng thời, đồ

thị giá vẫn biến động trong kênh tăng giá

trung hạn.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 13/08 - - 0.77%

DB FTSE 12/08 - - 0.90%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
13/08 - - #VALUE!

Kim Kindex VN30 12/08 - - -0.61%

Premia MSCI 12/08 - - 0.36%

E1VFVN30 13/08 - - 0.10%

FUEVFVND  12/08 +100 +1 0.74%

FUESSVFL 12/08 - - 0.46%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại tăng bán ròng trở lại

• Khối ngoại bán ròng 173 tỷ trên cả ba sàn

và tiếp tục tập trug bán ròng trên khớp

lệnh liên tục. Trong đó, nhóm BĐS vẫn

tiếp tục bị bán ròng mạnh 157 tỷ, phần lớn

ở cổ phiếu VHM với hơn 108 tỷ.



Chỉ số nhóm Sản xuất thực phẩm tiến sát
mức đỉnh tháng 07/2020
• Mức Sector Rating của nhóm Sản xuất thực

phẩm ở mức 80 điểm cho nên chúng tôi
đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng
trưởng của nhóm này.

• Đồ thị giá của nhóm này đã tăng về gần
mức đỉnh trong tháng 07/2020. Tuy nhiên,
đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy
và nếu đà tăng tiếp tục được duy trì trong
phiên kế tiếp thì nhiều khả năng điểm sức
mạnh giá sẽ tiếp tục cải thiện tích cực hơn
trong những phiên tới và có thể vượt được
mức đỉnh tháng 07/2020.

• Nhóm cổ phiếu có mức xếp hạng tích cực:
KDC, DBC, QNS, VOC, VLC, FMC, TNA,
ACL.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

DCM



DCM
Kháng cự ngắn hạn 9.20

Hỗ trợ ngắn hạn 8.07

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 10.20

Hỗ trợ trung hạn 7.68

Xu hướng trung hạn GIẢM



DCM – Kỳ vọng vào chính sách thuế mới
• DCM công bố KQKD quý 2/2020 với doanh thu thuần đạt 1,929 tỷ đồng, giảm -4% YoY và LNST đạt 265 tỷ đồng, tăng

trưởng +139% YoY. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ giá khí đầu vào giảm mạnh giúp cải thiện biên LNG, lên

mức 21.5% so với chỉ 13.1% của quý 2/2019. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm mạnh cũng hỗ trợ cho lợi nhuận.

• Cho năm 2020, DCM đặt kế hoạch doanh thu đạt 7,956 tỷ đồng, tăng trưởng +11% YoY và LNST chỉ vỏn vẹn đạt 52 tỷ

đồng, giảm -88% YoY. DCM đã cho chạy thử nhà máy NPK trong quý 1 và dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại

trong năm nay và sẽ góp phẩn thúc đẩy tăng trưởng sản lượng.

• Triển vọng cả năm 2020 dự báo tích cực nhờ hưởng lợi chủ yếu từ giá khí đầu vào suy giảm mạnh, tuy nhiên giá dầu

đang trên đà phục hồi và sẽ ảnh hưởng tới KQKD của DCM trong nửa cuối năm. Ngoài ra, kỳ vọng chính sách thuế

đưa phân bón vào mặt hàng chịu thuế VAT cũng sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của phân bón trong nước đối với phân

bón nhập khẩu.

• Ở mức giá hiện tại, DCM đang được giao dịch tại P/E dự phóng năm 2020 là 7.4x (EPS dự phóng là 1,173 VNĐ).

• Mức Stock Rating của DCM ở mức 82 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho nên chúng

tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của DCM vượt đường trung bình 50

ngày với khối lượng giao dịch tăng mạnh so với mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang

trong giai đoạn tích lũy cho nên các nhà đầu tư ưu tiên tích lũy tại các nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn

được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện

tại.



DCM – Kỳ vọng vào chính sách thuế mới

Mã CP DCM 

Giá khuyến nghị 8.70 

Giá hiện tại 8.70 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn GIẢM 

Mức mục tiêu ngắn hạn 10.20 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 17.20%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 8.42 

Tỷ lệ Lãi/Lỗ trung bình 5.17 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 24 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 2.76%

Khuyến nghị MUA 



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn giằng co quanh mức trung bình 50 phiên với

khối lượng giao dịch có thể tăng dần. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích

lũy cho nên chiến lược mua đuổi sẽ có rủi ro cao và nên ưu tiên tích lũy cổ phiếu tại các

nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, tâm lý ngắn hạn tiếp tục lạc quan hơn cho thấy rủi ro tiếp tục ở

mức thấp.

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

thị trường chung. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét

tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mở vị thế mua mới.

• 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 28.00 TĂNG TĂNG 10/7/2020 T+25 20.45 25.01 36.92% NẮM GIỮ Bien dong manh

VIP 5.74 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+11 5.54 5.20 3.61% NẮM GIỮ Bien dong manh

TDM 24.20 TĂNG TĂNG 31/7/2020 T+10 24.60 23.50 -1.63% NẮM GIỮ Bien dong manh

VHM 79.40 TĂNG TĂNG 3/8/2020 T+9 77.70 75.01 2.19% NẮM GIỮ Bien dong manh

BWE 25.40 TĂNG TĂNG 4/8/2020 T+8 25.00 24.25 1.60% NẮM GIỮ Bien dong manh

KDC 33.60 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+7 31.70 32.13 5.99% NẮM GIỮ Bien dong manh

HPG 24.50 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+7 23.00 23.02 6.52% NẮM GIỮ Bien dong manh

TCM 22.30 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+7 21.50 20.48 3.72% NẮM GIỮ Bien dong manh

DHC 45.70 TĂNG TĂNG 6/8/2020 T+6 44.40 41.62 2.93% NẮM GIỮ Sideways

KSB 25.85 TĂNG GIẢM 6/8/2020 T+6 23.20 22.17 11.42% NẮM GIỮ Bien dong manh

VIB 20.80 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+5 19.50 18.85 6.67% NẮM GIỮ Bien dong manh

HSG 11.40 TĂNG GIẢM 10/8/2020 T+4 11.20 10.37 1.79% NẮM GIỮ Bien dong manh

PHR 53.70 TĂNG TĂNG 11/8/2020 T+3 54.00 50.71 -0.56% NẮM GIỮ Sideways

DCM 8.70 TĂNG GIẢM 14/8/2020 T+0 8.70 8.55 0.00% MUA Sideways
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