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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Các chỉ số CK Mỹ xác lập đỉnh lỷ lục mới

• Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ tăng mạnh nhất

khi NĐT kỳ vọng nền kinh tế sẽ có thêm nhiều gói

kích thích mới để vực dậy nền kinh tế sau khi

Đảng Dân chủ nắm quyền Thượng viện.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 2.6% và xác lập

mức đỉnh kỷ lục mới. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ

số này có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động

mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng

ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG. Tuy nhiên, rủi

ro ngắn hạn trên chỉ số Nasdaq vẫn còn cao.



S&P500 thường có tỷ suất sinh lời tốt hơn khi Tổng thống 
là Đảng Dân chủ
• Thống kê chỉ số S&P500 kể từ năm 1976, lợi nhuận

trung bình hàng năm dưới thời Tổng thống Đảng Dân
chủ là 14.3%, so với 10.8% dưới thời Đảng Cộng hòa.

• Chỉ số S&P500 dưới thời Clinton và Obama đạt mức
cao nhất so với các thời tổng thống khác với tỷ suất sinh
lời đạt lần lượt là 211.3% và 175.9%. Đồng thời, chỉ số
S&P500 có chu kỳ tăng dài nhất dưới thời Roosevelt –
Thuộc Đảng Dân chủ.

• Chỉ số S&P500 giảm mạnh nhất dưới thời Hoover và
GW Bush và cả hai đều thuộc Đảng Cộng hòa.

• Chỉ số S&P500 thường có mức tăng trung bình là 13.6%
khi Tổng thống là Đảng Dân chủ và Quốc Hội có chia rẽ
ở Thượng viện và Hạ viện. Ngược lại, nếu Đảng Dân
chủ nắm ở cả hai viện thì chỉ số S&P500 có mức tăng
trung bình là 9.8%.



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 07/01 +100 +41 0.98%

DB FTSE 06/01 - - 0.26%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 06/01 - - -0.28%

Kim Kindex VN30 06/01 - - 0.07%

Premia MSCI 06/01 - - 1.73%

E1VFVN30 06/01 +500 +9 0.09%

FUEVFVND  06/01 +1,000 +17 #VALUE!

FUESSVFL 21/12 - - 0.90%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại quay trở lại bán ròng 341 tỷ



Chỉ số Dịch vụ tài chính vượt mức đỉnh 2018

• Mức Sector Rating của nhóm Dịch vụ tài chính ở mức
74 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG
TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu
này. Điểm tích cực là sức mạnh giá cải thiện mạnh cho
thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm cổ phiếu này.

• Chỉ số Dịch vụ tài chính đã vượt mức đỉnh 2018 với khối
lượng giao dịch tăng mạnh. Đồng thời, xu hướng TĂNG
ngắn hạn có thể duy trì, nhưng xung lực của chỉ số này
đang có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, theo quan sát của
chúng tôi, 1/3 số cổ phiếu tăng trưởng theo hệ thống
xếp hạng của chúng tôi có dư địa tăng trưởng không
còn nhiều (lưu ý: VCI, SHS, BVS, CTS, AGR) cho thấy
cơ hội tìm kiếm lợi nhuận sẽ thu hẹp dần. Do đó, chúng
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục
nắm giữ và “thận trọng” tìm cơ hội giải ngân.

• Cổ phiếu ưa thích: BSI, FIT, FTS, HCM, MBS, SSI,
VND.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

GMD



GMD

Kháng cự ngắn hạn 34.87

Hỗ trợ ngắn hạn 30.71

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 39.88

Hỗ trợ trung hạn 29.38

Xu hướng trung hạn TĂNG



GMD – Động lực tăng trưởng từ FDI

• GMD ghi nhận doanh thu thuần trong Q3/2020 đạt 691.8 tỷ đồng, giảm 0.9% YoY, LNTT đạt 145.6 tỷ, giảm 31.4% YoY. Lũy kế 9 tháng đầu năm

doanh thu thuần đạt 1,900.8 tỷ đồng, giảm 4.8% YoY, LNTT đạt 427.7 tỷ, giảm 30.1% YoY. Như vậy, GMD đã hoàn thành 88.4% kế hoạch doanh

thu và 85.5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo kịch bản khả quan của GMD.

• Doanh thu giảm nhẹ nhưng LNTT của GMD giảm mạnh do năm nay không còn khoản lợi nhuận tài chính từ thoái vốn như 2019. Bên cạnh đó,

biên lợi nhuận gộp quý 3/2020 giảm 3.2% xuống mức 37.3% do các cảng biển năm nay đều giảm giá các dịch vụ cảng cho các hãng tàu do

COVID.

• Giá một số dịch vụ cảng biển khu vực Cái Mép – Thị Vải sẽ tăng thêm 10% theo lô trình của Thông tư 54/2018/TT-BGTVT. Động lực tăng trưởng

của GMD ở phía Bắc là cảng Nam Đình Vũ: Giai đoạn 1 với công suất thiết kế 500 nghìn TEU và hiện mới đạt công suất khai thác 60%; giai đoạn

2 (công suất 1.5 triệu TEU) đã khởi công từ tháng 11/2019 nhưng do COVID nên đang chờ thời điểm khai thác thích hợp. Tại khu vực phía nam,

động lực tăng trưởng của GMD sẽ là cảng Gemalink tại khu vực Cái Mép – Thị Vải đã hoàn thiện 80% và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1/2021.

• Về dài hạn, GMD được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sản xuất đến Việt Nam làm gia tăng lượng hàng xuất nhập khẩu, trong khi GMD là

doanh nghiệp khai thác cảng tư nhân lớn nhất cả nước.

• Rủi ro ngắn hạn của GMD là sự trì hoãn trong việc vận hành các cảng mới. Ở mức giá hiện tại, GMD đang được giao dịch tại mức P/E TTM là

26.7x (tương ứng EPS TTM là 1,274 VNĐ).

• Mức Stock Rating của GMD ở mức 88 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 GMD có dấu hiệu vượt hoàn toàn ngưỡng kháng cự mạnh 32.50 (mức kháng cự

mạnh kể từ 2009 đến nay) cho thấy xu hướng TĂNG trung hạn kỳ vọng có thể mở rộng về mức đỉnh 2007. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng

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



Mã CP GMD 

Giá khuyến nghị 34.00 

Giá hiện tại 34.00 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 39.88 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 17.30%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 32.41 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.93 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 17 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 12.09%

Khuyến nghị MUA

GMD – Động lực tăng trưởng từ FDI
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể vẫn duy trì đà tăng trong phiên giao dịch cuối tuần và chỉ số

VN-Index có thể sẽ tiếp tục hướng về mức 1,200 điểm (tức mức đỉnh cũ năm 2018). Đồng thời, rủi

ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và dòng tiền ngắn hạn vẫn tiếp tục cải thiện cho nên xu hướng tăng

ngắn hạn tiếp tục được củng cố bền vững. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan và

chưa có dấu hiệu tiêu cực cho nên chiến lược ngắn hạn là vẫn ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu

cao trong danh mục.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. 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 vẫn có

thể tìm kiếm cơ hội giải ngân mới khi rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

Quan điểm thị trường ngắn hạn

https://ysradar.yuanta.com.vn/


We Create

Professional Presentation

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

VIB 35.00 TĂNG TĂNG 7/8/2020 T+110 16.24 34.01 115.51% NẮM GIỮ

HDC 40.00 TĂNG TĂNG 4/11/2020 T+47 23.60 37.65 69.49% NẮM GIỮ

GVR 28.30 TĂNG TĂNG 4/11/2020 T+47 15.50 26.98 82.58% NẮM GIỮ

LCG 15.80 TĂNG TĂNG 5/11/2020 T+46 10.30 14.22 53.40% NẮM GIỮ

SMC 19.60 TĂNG TĂNG 10/11/2020 T+43 13.00 18.17 50.77% NẮM GIỮ

AGR 10.85 TĂNG TĂNG 11/11/2020 T+42 4.87 9.17 122.79% HẠN CHẾ MUA MỚI

BMP 61.80 GIẢM TĂNG 11/11/2020 T+42 56.00 62.37 11.38% BÁN

NKG 16.00 TĂNG TĂNG 12/11/2020 T+41 9.20 14.81 73.91% NẮM GIỮ

MWG 120.80 TĂNG TĂNG 13/11/2020 T+40 111.10 117.14 8.73% NẮM GIỮ

LPB 13.90 TĂNG TĂNG 16/11/2020 T+39 11.05 13.10 25.79% NẮM GIỮ

SSI 34.40 TĂNG TĂNG 18/11/2020 T+37 18.25 31.49 88.49% NẮM GIỮ

TIP 50.40 TĂNG TĂNG 18/11/2020 T+37 29.10 46.07 73.20% NẮM GIỮ

DBC 58.00 TĂNG TĂNG 23/11/2020 T+34 44.00 54.03 31.82% NẮM GIỮ

IMP 57.90 TĂNG TĂNG 26/11/2020 T+31 54.90 55.88 5.46% NẮM GIỮ

HPG 42.80 TĂNG TĂNG 8/12/2020 T+23 38.20 40.50 12.04% NẮM GIỮ

DCM 14.05 TĂNG TĂNG 9/12/2020 T+22 12.75 13.21 10.20% NẮM GIỮ

CTR 75.90 TĂNG TĂNG 14/12/2020 T+19 60.80 67.99 24.84% NẮM GIỮ

D2D 63.40 TĂNG TĂNG 16/12/2020 T+17 57.90 60.19 9.50% NẮM GIỮ

REE 51.00 TĂNG TĂNG 23/12/2020 T+12 48.60 48.08 4.94% NẮM GIỮ

BCM 44.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+11 42.80 40.91 2.80% NẮM GIỮ

CCL 10.30 TĂNG TĂNG 29/12/2020 T+8 9.15 9.23 12.57% NẮM GIỮ



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

ACB 29.90 TĂNG TĂNG 6/1/2021 T+2 29.35 28.40 1.87% NẮM GIỮ

PET 17.35 TĂNG TĂNG 6/1/2021 T+2 17.10 15.69 1.46% NẮM GIỮ

GMD 34.00 TĂNG TĂNG 8/1/2021 T+0 34.00 33.81 0.00% MUA
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