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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Giá dầu Brent tăng mạnh do nhu cầu gia tăng

• Lượng tồn kho dầu của Mỹ đã giảm mạnh trong
tuần trước và kỳ vọng lượng tồn kho sẽ duy trì
giảm trong tuần này khi nhu cầu dầu dự báo tiếp
tục tăng mạnh do ảnh hưởng từ thời tiết lạnh kéo
dài. Đồng thời, dự báo OPEC sẽ tiếp tục duy trì
cắt giảm nguồn cung do lo ngại dịch bệnh vẫn
chưa được kiểm soát khi phát sinh thêm các
chủng mới biến thể.

• Giá dầu Brent đóng cửa tăng 2.4% và đồ thị giá
đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên. Đồng
thời, đồ thị giá giao dịch quanh đường trung bình
20 phiên và vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, nếu
đồ thị giá duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp thì
nhiều khả năng đồ thị giá có thể sẽ sớm bước vào
giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích
cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn và trung hạn vẫn
duy trì ở mức TĂNG.



Phố Wall lấy lại sắc xanh sau tuần giảm điểm tồi tệ

• Tâm lý đã giảm bi quan hơn về lo ngại bong bóng
trên TTCK và việc tung ra vắc xin chậm. Đồng
thời, nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã thúc
giục ông Biden xem xét về một gói cứu trợ Covid-
19 nhỏ hơn để nhanh chóng sớm được thông
qua. Ngoài ra, Robinhood cũng đã huy động thêm
2.4 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho nguồn margin.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 2.5% và đồ thị giá
quay trở về sát vùng kháng cự ngắn hạn là
khoảng trống giảm giá được hình thành trong
phiên 27/01/2021. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số
Nasdaq vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và xu
hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.



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 29/01 - - 2.18%

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

Kim Kindex VN30 01/02 - - 0.02%

Premia MSCI 29/01 - - 1.00%

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 tiếp tục mua ròng 210 tỷ



CCQ FUEVFVND ngược với diễn biến thị trường

• Giá CCQ FUEVFVND hồi phục về cuối phiên bất
chấp thị trường giảm mạnh. Đồng thời, khối lượng
giao dịch đạt mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.

• Đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy
ngắn hạn và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở
mức GIẢM cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có dấu
hiệu giảm, nhưng cần chờ điểm xác nhận xu
hướng tăng hoặc điểm đảo chiều ngắn hạn.

• Khối ngoại đã mua ròng 6,131 tỷ trên CCQ này kể
từ khi niêm yết trong năm 2020 đến nay và đều
mua ròng qua các tháng. Đặc biệt, khối ngoại mua
ròng cao kỷ lục trong tháng 01/2021 với giá trị
ròng 1,665 tỷ. Đồng thời, CCQ FUEVFVND cũng
là CCQ được khối ngoại mua ròng mạnh nhất so
với các CCQ ETF nội khác kể từ 2020 đến nay.

➔ Chúng tôi cho rằng các NĐT có thể chú ý danh
mục của rổ chỉ số VN Diamond cho chiến lược đầu
tư 2021.
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và biến động trong biên độ giá thấp nhất

– cao nhất trong phiên 29/01/2021. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao khi thị trường vẫn

đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực và dấu hiệu đảo chiều hoàn toàn

vẫn chưa xuất hiện, điều này cũng cho thấy thị trường có thể sẽ còn nhịp giảm và lực cầu có khả

năng sẽ gia tăng trở lại trong những phiên tới. Chúng tôi nhận thấy thị trường có thể sẽ tiếp tục

nhiều phiên đi ngang trước khi tiếp tục hoặc xác lập xu hướng mới, nhưng chúng tôi nghiêng về

kịch bản đảo chiều xu hướng mới.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi cho rằng các

nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp và hạn chế mua mới ở giai

đoạn hiện tại.

• 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 54.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+27 42.80 53.13 26.17% NẮM GIỮ

SZC 39.10 TĂNG TĂNG 28/1/2021 T+2 42.25 37.13 -7.46% 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
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