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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Chỉ số Nasdaq xác mức đỉnh kỷ lục mới

• Tâm lý có diễn biến trái chiều, nhưng phần lớn
vẫn tỏ ra lạc quan khi các NĐT kỳ vọng về sự hồi
phục của nền kinh tế và dự kiến các KQKD tích
cực cỉa các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là
nhóm cổ phiếu ngành công nghệ.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0.5% và xác lập
mức đỉnh kỷ lục mới. Đồ thị giá của chỉ số này vẫn
đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều
hướng tích cực cho nên xu hướng TĂNG ngắn
hạn có thể tiếp tục mở rộng, đặc biệt rủi ro ngắn
hạn của chỉ số này ở mức thấp.



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 21/01 - - 0.34%

DB FTSE 20/01 - - 0.93%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 20/01 - - -0.14%

Kim Kindex VN30 20/01 - - 1.38%

Premia MSCI 20/01 - - 0.36%

E1VFVN30 15/01 +2,400 +48 -0.01%

FUEVFVND  15/01 +4,500 +85 1.48%

FUESSVFL 21/12 - - 0.90%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại quay lại bán ròng 259 tỷ



Nhóm Kim loại xác nhận xu hướng TĂNG

• Mức Sector Rating của nhóm Kim loại ở mức 82
điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH
CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ
phiếu này.

• Đồ thị giá của nhóm Kim loại tăng mạnh gần 6%
và quay trở lại mức đỉnh cũ sau khi các doanh
nghiệp trong nhóm cổ phiếu này công bố KQKD
quý 4/2020. Hưởng lợi tích cực từ đầu tư công và
xuất khẩu, nhóm Kim loại tiếp tục ghi nhận tăng
trưởng mạnh trong quý 4/2020. Đồng thời, xu
hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Kim loại cũng
được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chú ý và
quay trở lại nhóm cổ phiếu này.

• Cổ phiếu ưa thích: HSG, SMC, HPG, NKG, VGS.



CỔ PHIẾU HÔM NAY

VPB



VPB

Kháng cự ngắn hạn 25.95

Hỗ trợ ngắn hạn 20.53

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 25.95

Hỗ trợ trung hạn 17.41

Xu hướng trung hạn TĂNG



VPB – NH có thể ghi nhận khoản thu nhập từ thoái FEC

• VPB công bố KQKD năm 2020 với LNST đạt 10,414 tỷ đồng, tăng trưởng +26.1% YoY. Thu nhập lãi thuần đạt 32.346 tỷ đồng, tăng

trưởng +5.5% YoY, NIM đạt 8.69%, giảm so với mức 9.39% của năm 2019 và tăng trưởng cho vay đạt 13.1% YoY. Thu nhập ngoài lãi đạt

6,687 tỷ đồng, tăng trưởng +17.6% YoY, trong đó thu nhập từ phí tăng +20% YoY, trong khi thu nhập từ bancassurance giảm -11.5% YoY.

CIR giảm mạnh xuống còn 29.2% so với mức 34% của cùng kỳ, CIR cải thiện mạnh mẽ là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của

VPB. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3.41%, giảm nhẹ so với mức 3.42% của năm trước nhờ ảnh hưởng của Thông tư 01, Ngân hàng chưa công

bố số liệu nợ vay được tái cấu trúc theo Thông tư 01.

• Ngân hàng chưa tiết lộ kế hoạch kinh doanh sơ bộ cho năm 2021, dù vậy chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng khi

Thông tư 01 hết hiệu lực (chưa tính đến ảnh hưởng của việc thoái vốn tại FEC), tuy nhiên chúng tôi cho rằng dự thảo sửa cho đổi Thông

tư 01 sẽ giúp các Ngân hàng giảm thiểu tác động tới lợi nhuận khi việc trích lập dự phòng có thể được giàn trải trong nhiều năm.

• Kế hoạch thoái vốn tại FEC có thể sẽ được hiện thực trong năm 2021 sau khi đã bị trì hoãn do ảnh hưởng của Covid-19. VPB dự kiến sẽ

thoái 49% tại FEC cho một đối tác chiến lược và thương vụ này sẽ giúp Ngân hàng ghi nhận một khoản thu nhập bất thường đáng kể.

• Ở mức giá hiện tại, VPB đang được giao dịch tại P/B dự phóng 2021 là 1.4x. Mức Stock Rating của VPB ở mức 87 điểm, nhưng trong

đó sức mạnh giá chỉ ở mức 79 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này và khuyến nghị

nắm giữ tỷ trọng thấp, gia tăng tỷ trọng VPB khi sức mạnh giá cải thiện trên mức 80 điểm.

• Đồ thị giá của VPB nhanh chóng hồi phục sau khi điều chỉnh về mức hỗ trợ 33.70 và đồ thị giá quay trở lại vùng đỉnh cũ. Đồng thời, xu

hướng ngắn hạn của VPB cũng được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG và dòng tiền ngắn hạn cải thiện tích cực hơn. Do đó, chúng tôi

khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



Mã CP VPB 

Giá khuyến nghị 36.20 

Giá hiện tại 36.20 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 41.27 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 14.00%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 34.39 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.69 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 25 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 3.14%

Khuyến nghị MUA

VPB – NH có thể ghi nhận khoản thu nhập từ thoái FEC
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co hoặc đi ngang trong biên độ hẹp ở phiên giao dịch

kế tiếp. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho nên chúng tôi đánh

giá rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng dòng tiền ngắn hạn vẫn suy yếu cho thấy các nhà đầu tư

ngắn hạn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh trong vùng lạc

quan.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức GIẢM lên TRUNG TÍNH, đặc biệt chỉ số VN30

và VNSmallcaps cũng được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư

ngắn hạn có thể dừng bán và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại, hoặc xem xét mua mới với tỷ trọng 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

GVR 31.85 TĂNG TĂNG 4/11/2020 T+57 15.50 29.87 105.48% HẠN CHẾ MUA MỚI

SMC 25.00 TĂNG TĂNG 10/11/2020 T+53 13.00 20.59 92.31% NẮM GIỮ

TIP 55.50 TĂNG TĂNG 18/11/2020 T+47 29.10 51.16 90.72% HẠN CHẾ MUA MỚI

DCM 14.40 TĂNG TĂNG 9/12/2020 T+32 12.75 13.84 12.94% NẮM GIỮ

CTR 93.80 TĂNG TĂNG 14/12/2020 T+29 60.80 84.96 54.28% NẮM GIỮ

REE 53.60 TĂNG TĂNG 23/12/2020 T+22 48.60 51.50 10.29% NẮM GIỮ

BCM 53.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+21 42.80 48.75 23.83% NẮM GIỮ

PVP 14.60 TĂNG TĂNG 11/1/2021 T+9 12.70 12.90 14.96% NẮM GIỮ

HLD 27.50 TĂNG GIẢM 12/1/2021 T+8 27.90 25.74 -1.43% NẮM GIỮ

VOC 27.90 TĂNG TĂNG 19/1/2021 T+3 26.20 24.68 6.49% NẮM GIỮ

VPB 36.20 TĂNG TĂNG 22/1/2021 T+0 36.20 35.90 0.00% MUA



Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

Nguyễn Thế Minh

Giám đốc Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3826 

minh.nguyen@yuanta.com.vn

Quách Đức Khánh

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3833

khanh.quach@yuanta.com.vn

Lý Thị Hiền

Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3908

hien.ly@yuanta.com.vn

Phạm Tấn Phát

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3880

phat.pham@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng

Chuyên viên phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3832

hong.nguyen@yuanta.com.vn

Liên hệ
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