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MORNING NOTE

Rủi ro tăng nhẹ nhưng chưa 

đáng ngại – VGC



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Chỉ số Dow Jones trụ hỗ trợ quan trọng

• Tâm lý tiếp tục hứng khởi nhờ vào gói

cứu trợ mới của Hạ viện với trị giá 2.4

nghìn tỷ USD và sớm bỏ phiếu vào tuần

tới, dự luật sẽ bao gồm tăng cường trợ

cấp thất nghiệp và viện trợ các hãng hàng

không.

• Chỉ số Dow Jones tiếp tục đà hồi phục và

đồ thị giá có thể sẽ sớm tiến về đường

trung bình 50 ngày – Mức kháng cự ngắn

hạn được xác lập trong nhịp hồi phục. Xu

hướng ngắn hạn vẫn ở mức GIẢM.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 25/09 - - -0.93%

DB FTSE 24/09 - - -0.47%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
25/09 - - -0.27%

Kim Kindex VN30 24/09 - - -1.12%

Premia MSCI 24/09 - - -0.10%

E1VFVN30 24/09 +100 +1 0.12%

FUEVFVND  03/09 +200 +2.6 0.12%

FUESSVFL 24/09 +2,500 +25 -0.23%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại mua ròng 23 tỷ trong tuần 21-
25/09/2020

• Ở chiều mua ròng, khối ngoại chủ yếu tập

trung mua ròng nhóm Largecaps và duy trì

mua ròng hai CCQ ETF nội.

• Ở chiều bán ròng, khối ngoại chủ yếu tập trung

bán ròng VHM và HPG.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

VGC



VGC
Kháng cự ngắn hạn 24.45

Hỗ trợ ngắn hạn 22.32

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 27.31

Hỗ trợ trung hạn 20.45

Xu hướng trung hạn TĂNG



VGC – KCN vẫn là động lực tăng trưởng 
dài hạn
• VGC đã công bố KQKD quý 2/2020 với doanh thu thuần đạt 2,466 tỷ đồng, giảm -4.1% YoY và LNST đạt 155 tỷ đồng, giảm -22% YoY. Trong kỳ, chỉ

có mảng kinh doanh gạch ốp lát là ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu (+5.3% YoY), trong khi các mảng hoạt động cốt lõi còn lại đều ghi nhận

giảm, đáng chú ý mảng cho thuê KCN ghi nhận doanh thu giảm -14.3% YoY và mảng kinh doanh kính xây dựng và sứ vệ sinh giảm -13.6% YoY.

Trong 6 tháng đầu năm, VGC đã cho thuê được 108ha, tỷ suất LNG của mảng cho thuê KCN cũng tăng nhẹ lên mức 32.1% từ mức 30.5% của cùng

kỳ năm trước.

• Cho năm 2020, VGC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 8,300 tỷ đồng (-18.2% YoY) và LNTT đạt 750 tỷ đồng (-22.7% YoY). Công ty

đặt kế hoạch thận trọng chủ yếu do mảng VLXD tiêu thụ khó khăn do nhu cầu yếu, ngoài ra một số dây chuyền sản xuất VLXD phải tạm dừng hoạt

động trong thời gian ngắn để tiến hành bảo dưỡng. VGC dự kiến sẽ chi 1,900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng cho mảng

KCN, ngoài ra Công ty cũng dự kiến đầu tư cho nhà máy kinh siêu trắng tại Phú Mỹ với công suất thiết kế là 600 tấn/ngày. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự

kiến cho năm 2020 là 1,050 VNĐ/cp.

• VGC sẽ tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các KCN mới như: Thuận Thành - Bắc Ninh (250ha), Huế (1,000

ha), Đồng Văn 4 mở rộng - Hà Nam (300 ha), Tiền Hải mở rộng - Thái Bình (270 ha), Đông Mai mở rộng - Quảng Ninh (140 ha), Phú Thọ (500 ha).

Điều này tiếp tục củng cố vị thế của VGC như là một trong những nhà phát triển BĐS KCN lớn nhất tại miền Bắc.

• Việc thoái vốn của Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục được triển khai, đại diện của Bộ Xây dựng cho biết việc thoái 38% vốn còn lại sẽ được thực hiện trong

quý cuối năm 2020. Hiện tại, GELEX cũng đã được chấp thuận chào mua công khai 95 triệu cổ phần của VGC để nâng sở hữu lên mức 46.15% và

GELEX cũng vừa nâng mức giá chào mua công khai đối với VGC lên mức 23.500 VNĐ/cp.

• Ở mức giá hiện tại, VGC đang được giao dịch tại P/E kế hoạch năm 2020 là 20.2x (tương đương EPS là 1,166 VNĐ).

• Mức Stock Rating của VGC ở mức 86 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 VGC tiến sát mức cao nhất 52 tuần và dòng tiền ngắn hạn duy trì đà tăng. Đồng thời, đồ

thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và 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 và tích lũy ở mức giá hiện tại.



VGC – KCN vẫn là động lực tăng trưởng 
dài hạn

Mã CP VGC 

Giá khuyến nghị 23.50 

Giá hiện tại 23.50 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 27.31 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 16.22%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 22.15 

Tỷ lệ Lãi/Lỗ trung bình 2.68 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 22 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 12.62%

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 xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong các phiên giao dịch

đầu tuần với vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN-Index là 905 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có

dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng chưa phải đáng ngại, đặc biệt áp lực bán chưa cao cho thấy thị trường

chưa có dấu hiệu điều chỉnh mạnh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan cho nên chiến

lược phù hợp ngắn hạn vẫn là nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức GIẢM 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 gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc mua mới ở các nhịp điều chỉnh.

• Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG. Đồng thời, rủi ro trung hạn vẫn ở

mức thấp và thị trường vẫn đang phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nếu thị trường duy trì đà tăng

trong tuần tới thì xu hướng tăng trung hạn có thể bền vùng hơn và dòng tiền có thể sẽ không còn

phân hóa. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu

cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng 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 6.63 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+42 5.54 6.10 19.68% NẮM GIỮ Sideways

KDC 37.25 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+38 30.32 35.46 22.85% NẮM GIỮ Sideways

HPG 25.75 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+38 23.00 24.94 11.96% NẮM GIỮ Sideways

TCM 22.25 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+38 21.50 22.15 3.49% NẮM GIỮ Sideways

KSB 30.65 TĂNG TĂNG 6/8/2020 T+37 23.20 29.01 32.11% NẮM GIỮ Sideways

VIB 26.50 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+36 19.50 24.41 35.90% NẮM GIỮ Sideways

HSG 15.25 TĂNG TĂNG 10/8/2020 T+35 11.20 13.41 36.16% NẮM GIỮ Bien dong manh

PHR 58.10 TĂNG TĂNG 11/8/2020 T+34 54.00 56.95 7.59% NẮM GIỮ Sideways

DCM 10.25 TĂNG TĂNG 14/8/2020 T+31 8.70 9.65 17.82% NẮM GIỮ Bien dong manh

BMP 60.20 TĂNG TĂNG 18/8/2020 T+29 54.30 58.55 10.87% NẮM GIỮ Sideways

SHS 11.90 TĂNG GIẢM 20/8/2020 T+27 11.20 11.37 6.25% NẮM GIỮ Sideways

DBC 46.75 TĂNG TĂNG 14/9/2020 T+10 48.37 45.95 -3.34% NẮM GIỮ Sideways

CCL 8.50 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+7 8.20 7.64 3.66% NẮM GIỮ Bien dong manh



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

PET 9.67 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+7 9.50 9.37 1.79% NẮM GIỮ Sideways

FPT 50.80 TĂNG TĂNG 21/9/2020 T+5 51.20 49.82 -0.78% NẮM GIỮ Sideways

VGC 23.50 TĂNG TĂNG 28/9/2020 T+0 23.50 23.49 0.00% MUA Sideways
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