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MORNING NOTE

Thị trường tiếp tục mở rộng đà

tăng ngắn hạn – ACB



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Các chỉ số Phố Wall thu hẹp đà giảm về 
cuối phiên
• Phố Wall nối tiếp đà giảm mạnh vào đầu

phiên khi tâm lý lo ngại về chậm trễ của

chính sách tài khoa và tiền tệ mới nhằm

kích thích nền kinh tế chống lại đại dịch

Covid-19. Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngân

hàng giảm mạnh do các vụ bê bối rửa tiền

khiến chỉ số Dow Jones giảm mạnh, nhưng

chỉ số này cũng đã thu hẹp đà còn -1.8%.

• Chỉ số Nasdaq là chỉ số giảm thấp nhất

trong phiên 21/09/2020 và đóng cửa -0.1%.

Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở

mức GIẢM.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 18/09 - - -0.94%

DB FTSE 18/09 - - -0.58%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
21/09 - - -1.46%

Kim Kindex VN30 18/09 - - -0.37%

Premia MSCI 18/09 - - -0.67%

E1VFVN30 18/09 +2,000 +28 0.82%

FUEVFVND  03/09 +200 +2.6 0.12%

FUESSVFL 17/09 - - 0.11%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại quay trở lại mua ròng 109 tỷ

• Nhóm Largecaps được khối ngoại quay trở lại

mua ròng mạnh, nổi bật nhất là cổ phiếu PLX,

VNM và VRE.

• Ở chiều bán ròng, khối ngoại ngoại vẫn chủ

yếu bán ròng VHM và bán thỏa thuận cổ phiếu

MBB.

• Điều đáng chú ý là khối tự doanh cũng gia

tăng mua ròng 200 tỷ và phần lớn chủ yếu tập

trung ở VNM, TCB, MBB.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

ACB



ACB
Kháng cự ngắn hạn 22.60

Hỗ trợ ngắn hạn 21.04

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 25.36

Hỗ trợ trung hạn 19.40

Xu hướng trung hạn TĂNG



ACB – Tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 
ngành
• ACB công bố KQKD của 2Q2020 với LNTT đạt 1,895 tỷ đồng, giảm -1.1% so với cùng kỳ, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do chi phí dự phòng tăng mạnh khi Ngân hàng trích lập cho các khoản cho vay liên ngân hàng. Thu nhập lãi
thuần trong kỳ đạt 3,112 tỷ đồng (+7.2% YoY) khi tín dụng tăng trưởng +5.6% YTD, chủ yếu là tăng trưởng cho vay nhóm khách hàng cá
nhân và các DNNVV, NIM giảm nhẹ xuống mức 3.56% chủ yếu do lợi suất gộp bình quân giảm. Thu nhập ngoài lãi đạt 990 tỷ đồng (-
5.3% YoY) do thay đổi chính sách kế toán, hoạt động đầu tư trái phiếu của ACB ghi nhận lãi 313 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tỷ lệ
nợ xấu ở mức 0.68%, tăng nhẹ +0.02% so với quý trước.

• Chúng tôi dự báo LNTT của ACB tăng trưởng +5.2% YoY, đạt 7,907 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá cao ACB khi Ngân hàng là một trong
những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất trong hệ thống với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.68% - mức thấp nhất trong ngành, tỷ lệ an toàn
vốn (CAR) ở mức 11% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 144%. Bên cạnh đó, ACB cũng chưa ký thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm và
chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ đạt được thỏa thuận trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021, thỏa thuận này có thể giúp ACB ghi nhận
khoản lợi nhuận đột biến khoảng 2-3 nghìn tỷ đồng.

• Ngân hàng cũng có kế hoạch chuyển sàn sang HOSE trong khoảng thời gian cuối năm, sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc
chuyển niêm yết sang HOSE sẽ giúp ACB có cơ hội lọt vào các rổ chỉ số như VN30, VN-Diamond hay VN-FinLead.

• Ở mức giá hiện tại, ACB đang được giao dịch tại P/B dự phóng 2020 là 1.3x, thấp hơn mức P/B dự phóng trung bình ngành là 1.6x cho
thấy mức định giá vẫn còn hấp dẫn.

• Mức Stock Rating của ACB ở mức 87 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá
TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của ACB đạt mức cao nhất 52 tuần và đồ thị giá vẫn đang trong giai
đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng TĂNG ngắn hạn có thể mở rộng về các mức cao hơn. Đồng thời, đồ
thị giá vẫn đang sóng tăng trưởng mạnh với mức kỳ vọng ngắn hạn 25.36. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể
xem xét tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng thêm tỷ trọng ACB và mua mới tại các nhịp điều chỉnh.



ACB – Tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 
ngành



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà tăng và hướng về mức 910 điểm. Việc

xuất hiện khoảng trống tăng giá càng củng cố đà tăng ngắn hạn vẫn duy trì, nhưng chỉ số VN-Index

vẫn có khả năng kiểm định vùng 902 – 905 (khoảng trống tăng giá được hình thành trong phiên

21/09/2020) nếu chỉ số VN-Index điều chỉnh trong nhịp kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro

điều chỉnh của thị trường vẫn ở mức thấp khi dòng tiền đang dịch chuyển mạnh vào nhóm

Largecaps và Midcaps.

• 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 tiếp tục nắm giữ tỷ

trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới hoặc gia tăng thêm tỷ

trọng cổ phiếu.

• 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

VIP 6.47 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+38 5.54 5.97 16.79% NẮM GIỮ Sideways

KDC 36.70 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+34 30.32 34.92 21.04% NẮM GIỮ Sideways

HPG 25.70 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+34 23.00 24.75 11.74% NẮM GIỮ Sideways

TCM 22.85 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+34 21.50 22.15 6.28% NẮM GIỮ Sideways

DHC 45.60 TĂNG TĂNG 6/8/2020 T+33 44.40 44.77 2.70% NẮM GIỮ Sideways

KSB 30.80 TĂNG TĂNG 6/8/2020 T+33 23.20 28.85 32.76% NẮM GIỮ Sideways

VIB 25.10 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+32 19.50 22.95 28.72% NẮM GIỮ Sideways

HSG 13.90 TĂNG TĂNG 10/8/2020 T+31 11.20 12.80 24.11% NẮM GIỮ Bien dong manh

PHR 57.50 TĂNG TĂNG 11/8/2020 T+30 54.00 56.95 6.48% NẮM GIỮ Sideways

DCM 9.99 TĂNG TĂNG 14/8/2020 T+27 8.70 9.65 14.83% NẮM GIỮ Bien dong manh

BMP 61.00 TĂNG TĂNG 18/8/2020 T+25 54.30 57.21 12.34% NẮM GIỮ Bien dong manh

SHS 11.90 TĂNG GIẢM 20/8/2020 T+23 11.20 11.12 6.25% NẮM GIỮ Sideways

DBC 46.35 TĂNG TĂNG 14/9/2020 T+6 48.37 45.95 -4.17% NẮM GIỮ Sideways



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

CCL 7.88 TĂNG GIẢM 17/9/2020 T+3 8.20 7.48 -3.90% NẮM GIỮ Bien dong manh

PET 9.40 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+3 9.50 8.95 -1.05% NẮM GIỮ Sideways

FPT 51.20 TĂNG TĂNG 21/9/2020 T+1 51.20 49.01 0.00% NẮM GIỮ Sideways
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