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thế giới



Giá dầu Brent vượt mức $60

• Kỳ vọng vào đà hồi phục của kinh tế thế giới và
việc hạn chế sản xuất dầu của các nhà sản xuất
lớn đã thúc đẩy đà tăng của giá dầu.

• Giá dầu Brent vượt mức $60 lần đầu tiên kể từ
tháng 01/2020 và đóng cửa tăng 1.3%. Đồng thời,
đồ thị giá của giá dầu Brent vẫn đang trong giai
đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực
cho nên chúng tôi cho rằng xu hướng TĂNG ngắn
hạn có thể tiếp tục mở rộng về vùng mục tiêu
ngắn hạn $64 - $66.

Giá dầu Brent. Nguồn: YSVN



Chỉ số Dow Jones xác lập mức đỉnh kỷ lục mới

• Tâm lý NĐT tiếp tục lạc quan và kỳ vọng vè nền
kinh tế có thể sẽ nhanh chóng hồi phục trong thời
gian tới sau khi thông qua gói kích thích tài chính
và vắc xin phát huy hiệu quả ngăn chặn dịch
bệnh.

• Các chỉ số tiếp tục xác lập mức đỉnh kỷ lục mới.
Trong đó, chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.8%
và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến
động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu
hướng TĂNG ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng
về các mức cao hơn.

Chỉ số Nasdaq. Nguồn: YSVN



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 05/02 - - 1.09%

DB FTSE 05/02 - - 1.32%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 05/02 - - -0.24%

Kim Kindex VN30 05/02 - - -4.47%

Premia MSCI 05/02 - - -1.13%

E1VFVN30 05/02 -10,100 -193 2.12%

FUEVFVND  05/02 +15,600 +262 #VALUE!

FUESSVFL 21/12 - - 0.90%
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Khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh 1,393 tỷ

Nguồn: YSRadar



Khối ngoại quay trở lại mua ròng trên nhóm CP đường

• Giá đường tạo đáy trong tháng 04 sau đợt sụt giảm đột ngột nhu cầu
tiêu thụ do COVID. Đến nay khi nhu cầu hồi phục trở lại giá đường
duy trì đà tăng. Điểm sáng ở thị trường Trung Quốc do lũ lụt ở Trung
Quốc gây thiếu nguồn cung đường. Chúng tôi dự báo giá đường sẽ
duy trì đà tăng trong năm 2021 do nền kinh tế hồi phục và thiếu hụt
nguồn cung với ước tính thâm hụt cung toàn cầu niên vụ 2020-2021
đạt khoảng 3.5 triệu tấn (tăng 400% so với mức thâm hụt dự đoạn
hồi tháng 08/2020).

• Lợi thế riêng cho các doanh nghiệp ngành đường Việt Nam. Cơ hội
với Hiệp định EVFTA quy định hạn ngạch xuất khẩu 20,000 tấn
đường các loại và 400 tấn đường đặc biệt từ Việt Nam sang EU sẽ
được miễn thuế.

• Cạnh tranh khốc liệt với đường Thái cho nên giá đường trong nước
chỉ tăng khoảng 6%, trong khi đó giá đường thế giới tăng 30% trong
năm 2020. Chúng tôi cho rằng việc điều tra chống bán phá giá đường
Thái có thể giúp giảm áp lực cạnh tranh thị trường đường nội địa và
là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp F&B trong nước.

• Nhóm cổ phiếu ngành đường đã có diễn biến tích cực trong các
phiên giao dịch gần đây nhờ vào các yêu tố hỗ trợ trên, đặc biệt việc
xem xét áp thuế chống bán phá giá đường Thái. Đồng thời, khối
ngoại quay trở lại mua ròng nhóm cổ phiếu ngành đường kể từ cuối
tháng 12/2020, nổi bật nhất là cổ phiếu SBT có giá trị mua ròng của
khối ngoại lớn nhất trong nhóm này.

• Cổ phiếu ưa thích: SBT, QNS.



SBT – Dòng tiền chưa vào mạnh

• Mức Stock Rating của SBT ở mức 84 điểm cho nên
chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng
trưởng của cổ phiếu này. Tuy nhiên, sức mạnh giá chỉ ở
mức 69 điểm cho nên chúng tôi đánh giá đồ thị giá vẫn
còn đang trong giai đoạn tích lũy và dòng tiền chưa vào
mạnh ở cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của SBT giao dịch gần đường trung bình 20
ngày và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn
hạn. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của SBT đã được
nâng lên mức TĂNG cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn
có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp dưới 10% và
tăng dần tỷ trọng cổ phiếu khi sức mạnh giá cải thiện
trên mức 80 điểm (theo dõi sức mạnh giá của SBT tại:
https://ysradar.yuanta.com.vn/stockrating/?stock_id=SB
T).

https://ysradar.yuanta.com.vn/stockrating/?stock_id=SBT
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• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục và giằng co gần đường trung bình 20 ngày của các chỉ số

trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền có thể

sẽ tiếp tục phân hóa trong phiên kế tiếp, đặc biệt dòng tiền vẫn có thể tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu

vốn hóa lớn. Điểm tích cực là chỉ số VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1,075 – 1,083 điểm, đây là vùng khoảng

trống tăng giá được hình thành trong phiên 03/02/2021.

• 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 tận dụng các nhịp điều

chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

• 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 55.90 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+33 42.80 53.13 30.61% NẮM GIỮ

PC1 25.50 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+4 24.40 23.81 4.51% NẮM GIỮ

FPT 71.30 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+4 66.00 67.35 8.03% NẮM GIỮ

HPG 40.90 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+3 42.00 38.75 -2.62% NẮM GIỮ

VPB 36.00 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+3 35.45 33.12 1.55% NẮM GIỮ

TDC 16.10 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+2 16.35 14.72 -1.53% NẮM GIỮ

BVS 19.60 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+2 18.40 15.80 6.52% NẮM GIỮ

PVS 18.20 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+2 18.30 16.08 -0.55% NẮM GIỮ

DGC 54.50 TĂNG TĂNG 8/2/2021 T+1 54.10 48.85 0.74% NẮM GIỮ

VND 26.00 TĂNG GIẢM 8/2/2021 T+1 26.35 22.66 -1.33% NẮM GIỮ

GIL 57.60 TĂNG TĂNG 8/2/2021 T+1 53.90 46.59 6.86% NẮM GIỮ
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