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Rủi ro ngắn hạn vẫn tiếp tục gia tăng trên Phố Wall

• Đà giảm ngắn hạn tiếp tục mở rộng và tâm lý NĐT
tỏ ra lo ngại về sự điên cuồng ở các cổ phiếu nằm
trong top danh sách bán khống, điểm đáng ngại là
các khoảng lỗ cho vị thế bán khống của các quỹ
gia tăng và có thể gây ảnh hưởng lên danh mục
của quỹ đang quản lý.

• Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 2% và kết thúc
tuần giảm 3.3%. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu
bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều
hướng tiêu cực cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở
mức cao và xu hướng GIẢM ngắn hạn có thể sẽ
tiếp tục mở rộng về các mức thấp hơn.



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 29/01 - - 0.40%

DB FTSE 28/01 - - 2.81%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 29/01 - - -1.90%

Kim Kindex VN30 28/01 - - 3.11%

Premia MSCI 28/01 - - 2.08%

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 
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Khối ngoại mua ròng mạnh 1,204 tỷ trong tuần 25-29/01



Chỉ số VN-Index giao dịch tại đường xu hướng hỗ trợ

• Chỉ số VN-Index giao dịch gần vùng hỗ trợ của đường Trendline
nối hai đáy xảy ra hai đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

• 970 – 1,000 điểm là vùng cân bằng của chỉ số VN-Index.

• Chỉ số VN-Index đều xuất hiện khoảng trống giảm giá Island
Bottoms tại lần 2 và lần 3, đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều
ngắn hạn.

• Lượng ký quỹ cao đã tác động gián tiếp lên đà giảm mạnh của
thị trường, nhưng theo đánh giá của chúng tôi lượng ký quỹ đã
giảm đáng kể so với điểm đỉnh 1,200 điểm.

• Tâm lý NĐT có thể sớm bình tĩnh trở lại sau hai ngày cuối tuần.
Theo hai lần bùng phát dịch trước đó, thị trường thường tăng
mạnh và tâm lý lo ngại dịch bệnh sẽ giảm dần sau đó.

• Dòng tiền dự kiến tiếp tục gia tăng vào thị trường khi chính sách
tiền tệ có thể sẽ tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng từ dịch bệnh và
dư địa giảm lãi suất tiền gửi còn nhiều.

➔ Chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể sẽ tạo lập vùng giá cân bằng
trong vài phiên. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt lên trên mức
1,100 điểm thì xu hướng TĂNG ngắn hạn của chỉ số VN-Index có
thể sẽ được xác lập trở lại.



Nhóm Kim loại dẫn đầu đà tăng trưởng nhờ KQKD quý 4

• Mức Sector Rating của nhóm Kim loại ở mức 84 điểm
cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp
hạng tăng trưởng của cổ phiếu này, đặc biệt chúng tôi
kỳ vọng mức điểm cơ bản của nhóm này sẽ cải thiện
hơn so với quý 3/2020 do nhiều cổ phiếu trong nhóm
này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý 4/2020.

• Chỉ số nhóm Kim loại đã có tuần giảm mạnh gần 10%
theo đà giảm của thị trường chung. Xu hướng trung hạn
vẫn duy trì ở mức TĂNG và đồ thị giá có dấu hiệu bước
vào giai đoạn tích lũy trong trung hạn. Do đó, chúng tôi
khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục
mua và nắm giữ trên nhóm cổ phiếu này.

• Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM cho nên
các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tiến hành mua mới.

• Cổ phiếu ưa thích: HSG, SMC, NKG, HPG, VGS.
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• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ

kiểm định mức kháng cự ngắn hạn 1,100 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, thị

trường có thể chỉ đang xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn

ở mức cao và thị trường vẫn chưa hình thành dấu hiệu đảo chiều hoàn toàn.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị

các nhà đầu tư chưa nên mua mới ở vùng giá hiện tại và tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ

phiếu, đặc biệt nên tiếp tục đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức 0% nhằm hạn chế rủi ro biến động hiện tại.

• Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn bị hạ từ mức TĂNG xuống TRUNG TÍNH. Đồng thời, đồ thị

giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy các chỉ số chính có thể biến động hẹp trong

tuần tới, nghĩa là tăng ở các phiên đầu tuần và thu hẹp đà tăng về cuối tuần. Do đó, chúng tôi

khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và hạn

chế mua vào trong tuần tới.

• 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/
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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

BCM 56.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+27 42.80 53.13 30.84% NẮM GIỮ

HBC 16.90 GIẢM TĂNG 26/1/2021 T+4 17.85 17.23 -5.32% BÁN

SZC 42.00 TĂNG TĂNG 28/1/2021 T+2 42.25 37.13 -0.59% NẮM GIỮ



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
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