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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 và S&P500 xác lập mức đỉnh kỷ lục

• KQKD tích cực cùng với đó là các số liệu vĩ mô
khả quan về tỷ lệ thất nghiệp, khiến tâm lý NĐT
lạc quan hơn. Đồng thời, tâm lý tiếp tục được
củng cố vào việc hy vọng về gói kích thích tài
chính mới và việc nhanh tung ra vắc xin.

• 2 chỉ số chính Nasdaq và S&P500 xác lập mức
đỉnh cao kỷ lục. Còn chỉ số Dow Jones đóng cửa
tăng 1.1% và đồ thị giá của chỉ số này có dấu hiệu
bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều
hướng tích cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của
chỉ số Dow Jones và S&P500 cũng được nâng từ
mức GIẢM lên TĂNG.



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 04/02 +200 +80 0.34%

DB FTSE 03/02 - - 2.04%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 03/02 - - -1.42%

Kim Kindex VN30 03/02 - - -1.58%

Premia MSCI 03/02 - - -1.11%

E1VFVN30 03/02 - - 0.30%

FUEVFVND  03/02 - - #VALUE!

FUESSVFL 21/12 - - 0.90%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại duy trì mua ròng 166 tỷ



CỔ PHIẾU HÔM NAY

TDC, BVS, PVS



TDC – Sở hữu nhiều quỹ đất sạch

Kháng cự ngắn hạn 18.17

Hỗ trợ ngắn hạn 13.62

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 18.54

Hỗ trợ trung hạn 12.52

Xu hướng trung hạn GIẢM



TDC – Sở hữu nhiều quỹ đất sạch
• Quý 4/2020, TDC ghi nhận doanh thu đạt 646.7 tỷ đồng, giảm -31% YoY và LNST đạt 117.5 tỷ đồng, giảm -17.7% YoY, tỷ suất lợi nhuận gộp cải

thiện từ 33.6% lên 43%. Lũy kế năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu dạt 1,601 tỷ đồng, tăng trưởng +2.4% YoY và LNST đạt 196 tỷ đồng, tăng

trưởng +47.3% YoY. Như vậy TDC đã hoàn thành 153.4% kế hoạch lợi nhuận của năm 2020.

• TDC dự kiến phát hành 35 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 1,350 tỷ đồng thông qua hình thức đấu giá, sau đợt phát hành tỷ lệ sở hữu của cổ

đông nhà nước là Becamex sẽ giảm xuống dưới 51%. Việc phát hành thành công sẽ giúp cho TDC có nguồn vốn để tiếp tục triểu khai các dự án

hiện có.

• TDC là một trong những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất phát triển BĐS dân dụng lớn tại Bình Dương, trong đó phần lớn là đất sạch, đã thực hiện

giải phóng đền bù và đóng tiền sử dụng đất. Tính tới cuối quý 4/2020, giá trị xây dựng dở dang của các dự án BĐS của TDC (cả ngắn hạn lẫn dài

hạn) đã vượt trên 5,000 tỷ đồng và giá trị thị trường hiện tại cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách.

• Bên cạnh đó, TDC còn sở hữu dự án Khu Đô thị Bắc Sông cấm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng với quy mô 10.2 ha. Hiện tại, giá đất tại huyện Thủy

Nguyên đang tăng mạnh trong thời gian vừa qua sau khi có kế hoạch thành lập thành phố và Hải Phòng sẽ di dời các cơ quan ban ngành về đây.

• TDC cũng là doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt rất đều đặn với tỷ lệ chia hàng năm đều trên 10%. Ở mức giá hiện tại, TDC đang được giao dịch

tại P/E TTM 8.1x và P/B 1.3x.

• Mức Stock Rating của TDC ở mức 95 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá của TDC 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 TDC tiến sát đường trung bình 20 ngày và đồ thị giá vượt khỏi vùng

khoảng trống giảm giá hình thành trong phiên 28/01/2021. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của TDC 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 TDC 

Giá khuyến nghị 16.35 

Giá hiện tại 16.35 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn GIẢM 

Mức mục tiêu ngắn hạn 18.54 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 13.42%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 15.43 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.11 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 21 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 9.35%

Khuyến nghị MUA

TDC – Sở hữu nhiều quỹ đất sạch



BVS – Rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể

Kháng cự ngắn hạn 24.39

Hỗ trợ ngắn hạn 14.16

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 24.02

Hỗ trợ trung hạn 12.85

Xu hướng trung hạn GIẢM



BVS – Rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể

• Mức Stock Rating của BVS ở mức 94 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 BVS vượt qua khỏi vùng khoảng trống giảm giá được hình thành trong phiên 29/01/2021

với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với khối lượng trung bình 20 phiên cho thấy rủi ro ngắn hạn đã

giảm đáng kể. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu hồi phục và đồ thị giá bước vào giai đoạn tích

lũy.

• Xu hướng ngắn hạn của BVS 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 BVS 

Giá khuyến nghị 18.40 

Giá hiện tại 18.40 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 24.02 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 30.52%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 17.05 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.26 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 25 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 14.76%

Khuyến nghị MUA

BVS – Rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể



PVS – Động lực tăng trưởng từ dự án lớn

Kháng cự ngắn hạn 21.60

Hỗ trợ ngắn hạn 15.86

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 21.58

Hỗ trợ trung hạn 13.58

Xu hướng trung hạn GIẢM



PVS – Động lực tăng trưởng từ dự án lớn

• PVS ghi nhận doanh thu thuần Q4/2020 đạt 5,107 tỷ đồng, tăng 59% YoY; LNST đạt 100 tỷ, giảm 72% YoY. Cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 19,832 tỷ đồng,

tăng 17% YoY; LNST đạt 735 tỷ, giảm nhẹ 9% YoY. Như vậy, PVS đã hoàn thành 132% kế hoạch doanh thu và 115% kế hoạch lợi nhuận.

• Trong Q4/2020 doanh thu tài chính PVS tăng 45% lên 122,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp 3,2 lần lên 46,04 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh

nghiệp gấp 3,8 lần lên 333,8 tỷ đồng. Đây là lý do chính khiến LNST Q4 giảm mạnh bất chấp doanh thu tăng 59%.

• Năm 2020 PVS ghi nhận kết quả kinh doanh tốt từ mảng xây lắp, nhờ vào các hạng mục công việc của Dự án giàn Sao Vàng CPP (đã đạt 99 % tiến độ) và dự

án Đại Nguyệt WHP (46% tiến độ), dự án GALLAF – Al Shaheen (74% tiến độ), dự án LNG Thị Vải (24% tiến độ) …. Việc các dự án ngoài khơi chiếm tỷ trọng

lớn trong backlog cũng giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện. Ngoài ra, các dự án này sẽ mang lại khoản bảo hành công trình không nhỏ, có thể được hoàn nhập,

trở thành lợi nhuận tương lai của PVS.

• Trong 2021, chúng tôi cho rằng các dự án lớn như Cá Voi Xanh, Kèn Bầu, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4 có nhiều động lực sẽ đẩy mạnh tiến độ trở lại,

trong bối cảnh: 1) trữ lượng dầu khí hiện tại đang sụt giảm; 2) giá dầu kỳ vọng tiếp tục phục hồi theo nhu cầu tiêu thụ; và 3) chính trị thế giới sẽ bớt căng thẳng

hơn sau khi ông Biden trở thành Tổng thống mới của Hòa Kỳ. Các dự án này sẽ mang lại lượng backlog ước tính hơn 3 tỷ USD cho PVS nếu PVS tham gia.

Theo đó, chúng tôi cũng kỳ vọng khả năng PVS tham gia thành công các dự án này là cao vì bề dày kinh nghiệm của PVS cũng như việc PVS là thành viên của

đại gia đình PVN.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại là 18,300 VNĐ, PVS đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 13.3x (tương ứng EPS TTM là 1,356 VNĐ).

• Mức Stock Rating của PVS ở mức 85 điểm, nhưng sức mạnh giá của PVS vẫn dưới mức 80 điểm cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ

nên xem xét ở tỷ trọng thấp dưới 20% và gia tăng tỷ trọng khi sức mạnh giá cải thiện trên 80 điểm. Đồ thị giá của PVS tiến sát đường trung bình 20 phiên và đồ

thị giá bước vào giai đoạn tích lũy cho nên rủi ro giảm giá đã giảm đáng kể. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của PVS 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 PVS 

Giá khuyến nghị 18.30 

Giá hiện tại 18.30 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 21.58 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 17.94%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 17.14 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.08 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 26 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 3.69%

Khuyến nghị MUA

PVS – Động lực tăng trưởng từ dự án lớn



BUY

SELL

SELL

BUY

QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ và nhanh chóng quay trở lại

đà tăng. Đồng thời, thị trường vẫn đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền

có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho nên chiến lược ngắn hạn là chú ý đến xu hướng

ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ

và vẫn nằm trong vùng bi quan cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên duy trì tỷ trọng thấp.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi

khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng dần tỷ

trọng cổ phiếu với tỷ trọng dưới 50% danh mục và nên giải ngân 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

BCM 56.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+31 42.80 53.13 30.84% NẮM GIỮ

PC1 26.35 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+2 24.40 22.96 7.99% NẮM GIỮ

FPT 72.50 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+2 66.00 62.99 9.85% NẮM GIỮ

HPG 41.80 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+1 42.00 37.85 -0.48% NẮM GIỮ

VPB 36.60 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+1 35.45 30.67 3.24% NẮM GIỮ

TDC 16.35 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+0 16.35 16.11 0.00% MUA

BVS 18.40 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+0 18.40 18.32 0.00% MUA

PVS 18.30 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+0 18.30 18.09 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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