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Giá dầu Brent tăng gần 5%

• Giá dầu Brent tiến về vùng đỉnh cũ khi dự kiến
nguồn cung dầu tiếp tục ở mức thấp do các nhà
sản xuất dầu tại Texas có thể mất vài tuần để có
thể hoạt động khai thác lại bình thường. Trong khi
đó, nhu cầu dầu dự báo tiếp tục gia tăng do thời
tiết lạnh vẫn kéo dài và nền kinh tế toàn cầu đang
hồi phục trở lại sau dịch bệnh.

• Giá dầu Brent tăng gần 5% và tiến sâu vào vùng
$64 - $66. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu kết
thúc giai đoạn tích lũy cho thấy xu hướng TĂNG
ngắn hạn có thể sẽ rõ ràng và mạnh hơn trong vài
phiên tới. Nếu đồ thị giá vượt được hoàn toàn
vùng $64 - $66 thì xu hướng TĂNG ngắn hạn có
thể mở rộng về mức kháng cự kế tiếp $82.60.

Diễn biến giá dầu Brent. Nguồn: 

YSVN



Phố Wall có diễn biến trái chiều

• Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ bị bán tháo
mạnh do các NĐT tỏ ra lo ngại về đà hồi phục của
lợi suất trái phiếu có thể tác động tiêu cực lên
nhóm này sau chuỗi tăng kéo dài trong năm 2020.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng
có đà tăng tích cực nhờ vào đà tăng của giá dầu.

• Chỉ số Dow Jones là chỉ số tăng điểm duy nhất và
đóng cửa tăng 0.1%. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ
số này vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh
theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng
TĂNG ngắn hạn của chỉ số này vẫn bền vững
nhất. Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn của chỉ số
Nasdaq đã bị hạ từ mức TĂNG xuống GIẢM. Do
đó, chúng tôi đánh giá TTCK Mỹ có thể sẽ tiếp tục
phân hóa trong thời gian tới.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 22/02 - - 0.58%

DB FTSE 19/02 - - 1.63%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 19/02 - - -0.94%

Kim Kindex VN30 19/02 - - -1.13%

Premia MSCI 19/02 - - -1.40%

E1VFVN30 22/02 -4,200 +83 -0.13%

FUEVFVND  22/02 +3,200 +64 #VALUE!

FUESSVFL 21/12 - - 0.90%
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Khối ngoại quay lại bán ròng 613 tỷ

Nguồn: YSRadar
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NKG – 2021 có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường

Kháng cự ngắn hạn 17.95

Hỗ trợ ngắn hạn 14.76

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 19.75

Hỗ trợ trung hạn 13.85

Xu hướng trung hạn TĂNG



NKG – 2021 có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường
• NKG ghi nhận doanh thu Q4/2020 đạt 3,439 tỷ đồng, tăng 7% YoY, LNST đạt 154 tỷ, tăng 2,052% YoY. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu đạt 11,614 tỷ

đồng, giảm 5% YoY và LNST đạt 295 tỷ, tăng 524% YoY. Như vậy, NKG đã hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và 148% kế hoạch LNST.

• Sau 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh do COVID, sản lượng bán hàng của NKG đã hồi phục trong 6 tháng cuối năm hỗ trợ tăng trưởng doanh thu cả

năm 2020. Đặc biệt, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 11% của 2019 lên 25% trong 2020 nhờ sự tăng trưởng cao của giá thép cuộn cán nóng

(HRC), đã tăng gần 70% từ tháng 4 đến tháng 12/2020.

• Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá cao việc tổng nợ vay tiếp tục giảm nhẹ trong khi tổng nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao

(589 tỷ), sẵn sàng cho việc triển khai các dự án mới (kho hàng mới ở Bình Dương 4ha trong 2021 cần 250 tỷ và nhà máy thép Chu Lai trong trung hạn

cần 150 tỷ).

• Trong 2021, chúng tôi đánh giá mảng tôn mạ và thép của NKG sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục hồi của ngành bất động sản – xây dựng trong nước

và các nước xuất khẩu. Việc đầu tư kho hàng mới ở Bình Dương với chiến lược tập trung nguồn lực vào thị trường miền Nam được chúng tôi đánh giá

cao do có nhiều dự án đầu tư công lớn ở đây trong 2021: Sân bay Long Thành, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, đường vành đai 3.

• Ngoài ra, NKG gần đây cho biết sẽ cân nhắc bán lại một phần của lô đất 32ha đất tại Khu Công nghiệp Yên Mỹ 2, Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 2021. Với

giá mua của công ty khoảng 45 USD/m2 và giá hiện tại khoảng 100 USD/m2, NKG có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường nếu giao dịch thành

công.

• Ở mức giá hiện tại, NKG đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 9.8x (tương ứng EPS TTM là 1,669 VNĐ).

• Mức Stock Rating của NKG ở mức 93 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá của NKG đều trên mức 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 NKG vượt trên đường trung bình 20 ngày, nhưng đồ thị giá có dấu hiệu bước

vào giai đoạn tích lũy cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn có thể ưu tiên mua vào tại các nhịp điều chỉnh. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của NKG 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 NKG 

Giá khuyến nghị 16.35 

Giá hiện tại 16.35 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 19.75 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 20.78%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 15.30 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.61 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 19 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 27.20%

Khuyến nghị MUA

NKG – 2021 có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường
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• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp rung lắc trong phiên và đi ngang với biên độ hẹp

trong phiên kế tiếp. Lực cầu tỏ ra thận trọng, trong khi đó áp lực bán không quá lớn cho thấy tâm lý lưỡng lự

đang diễn ra, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa trong những

phiên tới. Chúng tôi nhận thấy ngưỡng kháng cự mạnh 1,200 điểm của chỉ số VN-Index và đòn bẩy đang là

những yếu tố cản trở tâm lý NĐT, nhưng lãi suất thấp và sự hồi phục của nền kinh tế lại là những yếu tố hỗ

trợ lớn hơn cho thị trường trong ngắn hạn cho nên chiến lược phù hợp giai đoạn này là các nhà đầu tư nên

chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì 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 61.00 TĂNG TĂNG 24/12/2020 T+43 42.80 53.21 42.52% NẮM GIỮ

PC1 25.90 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+14 24.40 24.67 6.15% NẮM GIỮ

FPT 76.80 TĂNG TĂNG 3/2/2021 T+14 66.00 71.68 16.36% NẮM GIỮ

HPG 43.40 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+13 42.00 40.27 3.33% NẮM GIỮ

VPB 40.95 TĂNG GIẢM 4/2/2021 T+13 35.45 36.85 15.51% NẮM GIỮ

TDC 17.50 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+12 16.35 15.45 7.03% NẮM GIỮ

BVS 20.40 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+12 18.40 17.40 10.87% NẮM GIỮ

PVS 21.70 TĂNG GIẢM 5/2/2021 T+12 18.30 19.06 18.58% NẮM GIỮ

DGC 58.80 TĂNG TĂNG 8/2/2021 T+11 54.10 55.37 8.69% NẮM GIỮ

VND 27.35 TĂNG GIẢM 8/2/2021 T+11 26.35 24.46 3.80% NẮM GIỮ

GIL 61.20 TĂNG TĂNG 8/2/2021 T+11 53.90 54.52 13.54% NẮM GIỮ

KDC 48.30 TĂNG TĂNG 17/2/2021 T+4 41.70 41.39 15.83% NẮM GIỮ

HSG 25.75 TĂNG TĂNG 18/2/2021 T+3 25.45 22.42 1.18% NẮM GIỮ

HDG 42.00 TĂNG TĂNG 18/2/2021 T+3 41.50 37.74 1.20% NẮM GIỮ

CTR 91.00 TĂNG TĂNG 18/2/2021 T+3 88.40 77.22 2.94% NẮM GIỮ

DBC 53.50 TĂNG GIẢM 19/2/2021 T+2 53.80 48.35 -0.56% NẮM GIỮ

DCM 13.80 TĂNG GIẢM 19/2/2021 T+2 13.65 12.41 1.10% NẮM GIỮ

DRC 28.45 TĂNG TĂNG 19/2/2021 T+2 28.65 25.67 -0.70% NẮM GIỮ

NKG 16.35 TĂNG TĂNG 23/2/2021 T+0 16.35 16.21 0.00% MUA
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