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Dòng tiền lan tỏa hơn – DIG



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Chỉ số Nasdaq xác lập đà tăng ngắn hạn

• Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt

đà tăng của phố Wall. Trong khi đó, chỉ số

Dow Jones tăng nhẹ khi giới đầu tư đang

nghi ngờ tính không chắc chắn của gói

cứu trợ mới.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 1.4% và xu

hướng ngắn hạn cũng được nâng lê mức

TĂNG. Tuy nhiên, đồ thị giá vẫn đang

trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số này

có thể sẽ sớm điều chỉnh trở lại trong

phiên kế tiếp, nhưng rủi ro ngắn hạn đã

giảm đáng kể.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 01/10 - - 0.14%

DB FTSE 30/09 - - -0.22%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
01/10 - - -0.23%

Kim Kindex VN30 25/09 - - -1.02%

Premia MSCI 29/09 - - -0.47%

E1VFVN30 30/09 - - 0.87%

FUEVFVND  03/09 +200 +2.6 0.12%

FUESSVFL 30/09 +1,500 +15 0.50%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 299 tỷ

• Giá trị mua ròng tỏ ra khá nhỏ giọt. Trong khi

đó khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng

nhóm Largecaps như HPG, VNM, VJC.



Nhóm Dịch vụ tài chính dẫn dắt thị
trường
• Mức Sector Rating của nhóm Dịch vụ tài chính ở mức 72

điểm cho nên chúng tôi vẫn đánh giá TRUNG TÍNH mức

xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Ảnh hưởng

tiêu cực từ TTCK do dịch bệnh Covid-19, điểm cơ bản của

nhóm cổ phiếu này đã sụt giảm trong quý 2/2020. Tuy nhiên,

chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng của nhóm này có thể

sẽ cải thiện tích cực hơn nhờ vào đà tăng của TTCK và

thanh khoản của thị trường.

• Đồ thị giá của chỉ số nhóm Dịch vụ tài chính đạt mức cao

nhất 52 tuần kèm khối lượng giao dịch tăng mạnh so với

mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có

dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều

hướng tích cực cho nên chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng

ngắn và trung hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức

cao hơn với đà tăng ngắn hạn kỳ vọng là 8.27%. Do đó,

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp

tục chú ý và nắm giữ nhóm cổ phiếu này.

• Cổ phiếu chú ý: VIX, VCI, SHS, BVS, SSI, HCM, VND.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

DIG



DIG
Kháng cự ngắn hạn 16.20

Hỗ trợ ngắn hạn 14.74

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 18.13

Hỗ trợ trung hạn 13.43

Xu hướng trung hạn TĂNG



DIG – Đà tăng ngắn hạn tiếp tục mở rộng

• 6 tháng đầu năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 899 tỷ đồng (30%

YoY) và LNST đạt 55 tỷ đồng (+90% YoY). Kết quả kinh doanh tích cực có

được nhờ ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao dự án Vũng Tàu Gateway.

Cho năm 2020, DIG đặt kế hoạch doanh thu đạt 2,500 tỷ đồng (+18% YoY)

và LNST đạt 522 tỷ đồng (+34% YoY). Mặc dù mới chỉ hoàn thành hơn 10%

mục tiêu lợi nhuận đề ra, tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá Công ty có khả

năng hoàn thành kế hoạch đề ra khi nhiều dự án trọng điểm của DIG như

Vũng Tàu Gateway, Hiệp Phước và Đại Phước sẽ ghi nhận doanh thu trong

khoảng thời gian nửa cuối năm.

• Cổ đông của DIG đã không thông qua kế hoạch hợp tác với Him Lam đầu tư

dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến là 10 nghìn tỷ

đồng, điều này sẽ ảnh hưởng tới KQKD của DIG kể từ năm 2022 trở đi khi

đây là một trong những dự án trọng điểm của DIG. Dự án nằm tại phường

12, TP. Vũng Tàu với quy mô 90.5 ha và đang gặp vướng mắc về đền bù và

GPMB do thiếu hụt nguồn vốn.

• Ở mức giá hiện tại, DIG đang giao dịch tại P/E kế hoạch năm 2020 là 8.7x

(EPS tương ứng là 1,658 VNĐ).

• Mức Stock Rating của DIG ở mưc 88 điểm cho nên chúng tôi vẫn duy trì

đánh gái TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá

đạt mức cao nhất 52 tuần và vượt mức kháng cự 15.6 cho thấy xu hướng

TĂNG ngắn hạn có thể tiếp tục mở rộng mức cao hơn là 18.13. Do đó,

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ hoặc

gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mớI.



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có

thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự ngắn hạn 920 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào

giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiển có thể sẽ đồng thuần hơn cho

nên chúng tôi gia tăng xác suất khả năng vượt mức kháng cự 920 điểm của chỉ số VN-Index.

• 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, nhưng chúng tôi đánh giá thị trường chưa có cơ hội mua mới ở

giai đoạn hiện tại.

• 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 6.72 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+46 5.54 6.51 21.30% NẮM GIỮ Sideways

KDC 36.70 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+42 30.32 35.76 21.04% NẮM GIỮ Sideways

HPG 27.00 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+42 23.00 25.73 17.39% NẮM GIỮ Sideways

TCM 23.75 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+42 21.50 22.15 10.47% NẮM GIỮ Sideways

KSB 30.50 TĂNG TĂNG 6/8/2020 T+41 23.20 29.01 31.47% NẮM GIỮ Sideways

VIB 29.00 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+40 19.50 26.18 48.72% NẮM GIỮ Sideways

HSG 15.80 TĂNG TĂNG 10/8/2020 T+39 11.20 14.52 41.07% NẮM GIỮ Bien dong manh

DCM 11.75 TĂNG TĂNG 14/8/2020 T+35 8.70 10.97 35.06% NẮM GIỮ Bien dong manh

BMP 62.20 TĂNG TĂNG 18/8/2020 T+33 54.30 58.55 14.55% NẮM GIỮ Sideways

SHS 12.80 TĂNG TĂNG 20/8/2020 T+31 11.20 11.39 14.29% NẮM GIỮ Sideways

DBC 48.70 TĂNG TĂNG 14/9/2020 T+14 48.37 45.95 0.69% NẮM GIỮ Sideways

CCL 8.43 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+11 8.20 7.98 2.80% NẮM GIỮ Bien dong manh

PET 9.86 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+11 9.50 9.37 3.79% 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

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

VGC 23.00 TĂNG TĂNG 28/9/2020 T+4 23.50 22.50 -2.13% NẮM GIỮ Sideways

BWE 26.40 TĂNG TĂNG 29/9/2020 T+3 26.60 25.71 -0.75% NẮM GIỮ Sideways
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