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MORNING NOTE

Cơ hội tiếp tục thu hẹp



DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG THẾ GIỚI

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



Phố Wall tiếp tục phiên điều chỉnh thứ 2 
liên tiếp
• Tâm lý NĐT vẫn còn đang thận trọng chờ

đợi về quyết định của gói chính sách kích

thích mới khi các bên vẫn còn cách xa

nhau về các điều khoản thỏa thuận. Đồng

thời, tâm lý giao dịch thận trọng trong mua

KQKD quý 3/2020.

• Chỉ số Nasdaq điều chỉnh -0.8% và xu

hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG

cho nên chúng tôi vẫn đánh giá đây chỉ là

nhịp điều chỉnh kỹ thuật.



Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước

tính (tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 14/10 - - 0.07%

DB FTSE 13/10 - - -0.71%

Ishares MSCI 

Frontier 100 ETF
14/10 - - -0.67%

Kim Kindex VN30 13/10 - - -0.16%

Premia MSCI 12/10 - - -1.31%

E1VFVN30 13/10 -600 -9 -0.12%

FUEVFVND  13/10 - - #VALUE!

FUESSVFL 08/10 - - 0.05%

Diễn

biến

các 

quỹ

ETF



DIỄN BIẾN 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NAM



Khối ngoại bán ròng mạnh 581 tỷ



Cơ hội tiếp tục thu hẹp

• Thị trường tiếp nối đà tăng mạnh và vượt
xa mức 920 điểm của chỉ số VN-Index.
Vùng kháng cự kế tiếp mà chỉ số VN-
Index có thể sẽ đối mặt đó là vùng 970
điểm.

• Điểm tiêu cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn
tiếp tục giảm và đà tăng của thị trường
vẫn chủ yếu tập trung ở một vài mã cổ
phiếu Largecaps như MSN, TCB,… cho
thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận
trọng với xu hướng ngắn hạn và cơ hội
giải ngân tiếp tục thu hẹp.

• Chúng tôi cho rằng chiến lược phù hợp
trong ngắn hạn vẫn chủ yếu là theo
hướng cơ cấu lại danh mục và giảm dần
tỷ trọng cổ phiếu.



QUAN ĐIỂM THỊ 
TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp và mức kháng cự

kế tiếp của chỉ số VN-Index là mức 970 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền có thể sẽ

phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu

Largecaps. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn tiếp tục có chiều hướng gia tăng và tâm lý

ngắn hạn tiếp tục thận trọng ở giai đoạn hiện tại.

• 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 cơ cấu lại

danh mục và chưa nên mua mới ở thời điểm 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 6.84 TĂNG TĂNG 30/7/2020 T+55 5.54 6.57 23.47% NẮM GIỮ Sideways

HPG 28.35 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+51 23.00 27.22 23.26% NẮM GIỮ Bien dong manh

TCM 23.90 TĂNG TĂNG 5/8/2020 T+51 21.50 22.62 11.16% NẮM GIỮ Sideways

VIB 31.60 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+49 19.50 30.99 62.05% NẮM GIỮ Sideways

HSG 15.10 TĂNG TĂNG 10/8/2020 T+48 11.20 14.68 34.82% NẮM GIỮ Bien dong manh

DCM 11.95 TĂNG TĂNG 14/8/2020 T+44 8.70 11.25 37.36% NẮM GIỮ Bien dong manh

SHS 13.40 TĂNG TĂNG 20/8/2020 T+40 11.20 12.53 19.64% NẮM GIỮ Sideways

CCL 7.73 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+20 8.20 7.32 -5.73% NẮM GIỮ Sideways

PET 10.60 TĂNG TĂNG 17/9/2020 T+20 9.50 10.14 11.58% NẮM GIỮ Sideways

FPT 51.00 TĂNG TĂNG 21/9/2020 T+18 51.20 49.82 -0.39% NẮM GIỮ Bien dong manh

VGC 23.00 TĂNG TĂNG 28/9/2020 T+13 23.50 22.50 -2.13% NẮM GIỮ Sideways

SZC 26.40 TĂNG TĂNG 6/10/2020 T+7 27.80 26.14 -5.04% NẮM GIỮ Sideways
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