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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Xu hướng ngắn hạn của Phố Wall tiêu cực hơn

• Nhóm cổ phiếu công nghệ bán tháo mạnh, đặc
biệt là cổ phiếu Apple giảm 3.3% khi thẩm phán
liên bang phán quyết rằng Apple không thể buộc
các nhà phát triển sử dụng mua hàng trong ứng
dụng. Đồng thời, lo ngại về tình hình Covid gia
tăng mạnh trở lại tại Mỹ và chỉ số lạm phát trong
tháng tháng 08 đạt 0.7% (cao hơn mức kỳ vọng
0.6%).

• Các chỉ số chính đều giảm gần 1%, trong đó chỉ
số Nasdaq giảm về gần đường trung bình 20
ngày. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones xuyên thủng
đường trung bình 50 ngày và giảm về gần vùng
hỗ trợ ngắn hạn 34,575 điểm cho thấy chỉ số này
có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục trong vài
phiên tới. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ
số S&P500 và Nasdaq cũng đã bị xuống mức
GIẢM.

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 10/09 - - 1.14%

DB FTSE 09/09 (115) (114) 0.51%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 10/09 - - 0.53%

Kim Kindex VN30 09/09 - - -0.49%

Premia MSCI 09/09 - - 0.03%

Fubon FTSE 10/09 - - 0.19%

E1VFVN30 09/09 900 22 -0.19%

FUEVFVND  09/09 (3,800) (98) -1.45%

FUESSVFL 26/08 - - 6.36%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại duy trì bán ròng 3,120 tỷ tuần 06-10/09

Nguồn: YSradar



Lượng mua/bán dự kiến của hai quỹ ETF

• Quỹ VanEck thêm vào 9 cổ phiếu Việt Nam và
đưa tỷ trọng Việt Nam đạt trên 70%. Đây là kỳ cơ
cấu quý thêm kỷ lục số lượng cổ phiếu Việt Nam
và đặt biệt sau thời gian dài TTCK Việt Nam bị
giảm dưới mức 70% trong danh mục của VanEck.

• Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục: 17/09/2021.

• Bảng mua/bán tổng hợp từ hai quỹ ETF trong
tuần 13-17/09 và xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY.

KL V.N.M 

mua/ bán (CP)

KL FTSE

mua/bán (CP)

Tổng khối lượng mua/bán (CP)

APH (1,150,337) (153,066) (1,303,403)

BVH (1,467,808) (1,467,808)

DGC 1,154,116 1,154,116

DIG 3,267,964 3,267,964

DPM 2,196,094 2,196,094

GEX 520,026 (433,592) 86,434

HNG (5,277,079) (5,277,079)

HPG 1,674,102 (2,088,534) (414,432)

HSG (1,561,795) (251,894) (1,813,689)

KBC (710,116) (275,368) (985,484)

KDC 2,024,536 2,024,536

KDH 10,772,644 10,772,644

MSN (1,403,642) (590,385) (1,994,027)

NVL (704,508) (561,136) (1,265,644)

PDR (1,107,530) (269,278) (1,376,808)

PLX (218,360) (218,360)

POW (3,257,067) (601,477) (3,858,544)

PVD (229,783) (229,783)

PVS 3,331,296 3,331,296

SAB 1,062,566 1,062,566

SBT (2,768,503) (330,952) (3,099,455)

SHS 1,357,304 1,357,304

SSI (2,101,149) (510,866) (2,612,015)

STB (4,413,471) (583,022) (4,996,493)

TCH (1,273,220) (212,722) (1,485,942)

THD 2,585,823 2,585,823

VCB (321,826) (325,761) (647,587)

VCI (287,886) 5,208,982 4,921,096

VHM 814,229 (1,073,769) (259,540)

VIC 624,173 (903,914) (279,741)

VJC (412,963) (190,820) (603,783)

VND 1,896,491 1,896,491

VNM (1,367,081) (813,548) (2,180,629)

VRE (3,582,125) (1,287,449) (4,869,574)

https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-du-phong-tai-co-cau-etf-q3-2021-2
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1,354 điểm trong phiên giao dịch

đầu tuần. Điểm tích cực là dòng tiền đã dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Ngân

hàng cho thấy độ rộng thị trường có thể sẽ khả quan trong những phiên giao dịch tới và dòng tiền dự báo

cũng sẽ cải thiện hơn trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy chiến

lược ngắn hạn vẫn là nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

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

ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và có thể dần gia tăng tỷ trọng ở

nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Ngân hàng.

• Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Đồng thời, dòng tiền vẫn đang có sự

phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu khi dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT trung hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng ở mức hiện tại và tiếp tục

quan sát thị trường ở tuần giao dịch 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/


TIÊU ĐIỂM CỔ PHIẾU

VPB



VPB – Mức định giá dự phóng hấp dẫn

Kháng cự ngắn hạn 66.80

Hỗ trợ ngắn hạn 61.22

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 68.70

Hỗ trợ trung hạn 56.30

Xu hướng trung hạn GIẢM



VPB – Mức định giá dự phóng hấp dẫn
• Q2/2021, VPB ghi nhận KQKD tích cực với LNST đạt 4,016 tỷ đồng, tăng trưởng +36% YoY nhờ thu nhập hoạt động tăng và chi phí hoạt động được kiểm soát

tốt. Chất lượng tài sản tại Ngân hàng mẹ ổn định nhưng lại giảm tại FEC, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm lên mức 3.47% và hệ số

LLR giảm nhẹ xuống còn 44.7%.

• Cho năm 2021, Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 16.6%, huy động tăng +19.2%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% và LNTT đạt 16.6 nghìn tỷ đồng,

tăng trưởng +28% YoY. VPB sẽ phát hành 15 triệu cổ phần ESOP lấy từ 75.2 triệu cổ phiếu quỹ, bên cạnh đó VPB cũng công bố kế hoạch phát hành tối đa

15% cổ phần cho NĐT chiến lược.

• Tại đại hội, Ngân hàng không đề suất việc chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên gần đây VPB đã tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ

phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

• Ngân hàng đã công bố việc thoái một nửa sở hữu tại FE Credit, theo đó VPB sẽ bán 49% cổ phần cho SMFG và 1% cho VCSC, dự kiến thu về 32 nghìn tỷ

đồng (tương ứng với việc định giá FE Credit tại P/B 2020 là 4.2x). VPB sẽ không ghi nhận lợi nhuận từ việc bán FE Credit mà chỉ ghi tăng lợi nhuận giữ lại trên

BCTC do Ngân hàng vẫn hợp nhất với BCTC của FE Credit.

• Chúng tôi đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VPB trong năm nay với dự phóng LNTT tăng trưởng +31.5% YoY, đạt 17.1 nghìn tỷ đồng nhờ

tăng trưởng tín dụng ở mức cao, ước đạt +17% YoY với NIM không biến động nhiều so với năm 2020. Trong khi đó, việc thoái vốn tại FEC và phát hành cổ

phiếu cho cổ đông chiến lược sẽ bổ sung nguồn vốn đáng kể cho VPB, giúp hệ số CAR ở những năm tới ở mức cao và đảm bảo cho tăng trưởng tín dụng duy

trì ở mức cao.

• Ở mức giá hiện tại, VPB đang được giao dịch tại P/B dự phóng năm 2021 là 1.7x. Mức Stock Rating của VPB ở mức 90 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh

giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của VPB vượt đường trung bình 50 ngày. Đồng thời, đường trung bình 20 và 50 ngày có

dấu hiệu hình thành điểm giao cắt vàng và đồ thị giá có dấy hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn

của VPB cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



Mã CP VPB 

Giá khuyến nghị 64.60 

Giá hiện tại 64.60 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn GIẢM 

Mức mục tiêu ngắn hạn 77.92 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 20.62%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 60.99 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 3.09 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 26 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 22.66%

Khuyến nghị MUA

VPB – Mức định giá dự phóng hấp dẫn



DANH MỤC YS30

TCM



TCM – Hồi phục tại vùng hỗ trợ và hình thành mô hình đảo
chiều
• Mức Stock Rating của TCM ở mức 88 điểm cho nên

chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng
tăng trưởng của cổ phiếu này. Sức mạnh giá thấp hơn
80 điểm cho thấy đà tăng giá trung hạn có dấu hiệu suy
yếu.

• Hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh
Covid-19, dự kiến số tăng trưởng quý 3/2021 sẽ ở mức
thấp, điều này cũng đã phản ánh vào Sức mạnh giá suy
yếu trong thời gian qua. Vì vậy, việc kiểm soát dịch bệnh
và mở cửa sớm trở lại trong cuối tháng 09 sẽ là điểm
nhấn tăng trưởng của TCM trong quý 4/2021 với việc
khôi phục lại các đơn hàng.

• Đồ thị giá của TCM đóng cửa tăng 4.1% và xuất hiện
nhịp hồi phục sau khi chạm vùng hỗ trợ 60.0. Đồng thời,
đồ thị giá xuất hiện mô hình đảo chiều ngắn hạn Bullish
Bat. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của TCM vẫn duy trì
ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT
ngắn hạn có thể tiếp tục QUAN SÁT và chờ điểm mua
mới. Trong khi đó, các NĐT trung hạn duy trì NẮM GIỮ.

Diễn biến giá cổ phiếu TCM. Nguồn: YSVN
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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
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

HDC 65.90 TĂNG TĂNG 19/07/2021 T+40 53.00 63.07 24.34% NẮM GIỮ

GMD 51.00 TĂNG TĂNG 21/07/2021 T+38 41.35 49.62 23.35% NẮM GIỮ

DGW 102.00 TĂNG TĂNG 23/07/2021 T+36 70.28 87.92 45.13% NẮM GIỮ

DGC 117.30 TĂNG TĂNG 23/07/2021 T+36 86.40 110.64 35.76% NẮM GIỮ

DCM 24.95 TĂNG TĂNG 26/07/2021 T+35 18.40 23.33 35.60% NẮM GIỮ

ELC 20.45 TĂNG TĂNG 28/07/2021 T+33 14.70 18.97 39.12% NẮM GIỮ

AGR 17.15 TĂNG TĂNG 04/08/2021 T+28 14.00 15.98 22.50% NẮM GIỮ

SSI 43.80 TĂNG TĂNG 04/08/2021 T+28 38.73 41.49 13.10% NẮM GIỮ

NBC 19.50 TĂNG TĂNG 06/08/2021 T+26 12.40 16.62 57.26% NẮM GIỮ

REE 65.90 TĂNG TĂNG 27/08/2021 T+11 62.10 61.69 6.12% NẮM GIỮ

DXP 21.20 TĂNG TĂNG 30/08/2021 T+10 22.20 20.34 -4.50% NẮM GIỮ

PLC 40.20 TĂNG TĂNG 30/08/2021 T+10 37.80 36.18 6.35% NẮM GIỮ

GIL 65.20 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+9 64.20 61.56 1.56% NẮM GIỮ

TLH 21.10 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+9 18.90 19.28 11.64% NẮM GIỮ

SMC 52.70 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+9 48.10 48.76 9.56% NẮM GIỮ

GVR 39.30 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+8 38.75 36.55 1.42% NẮM GIỮ

PVT 24.15 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+8 22.60 22.38 6.86% NẮM GIỮ

TDC 22.60 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+8 21.30 20.59 6.10% NẮM GIỮ



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
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

DIG 33.70 TĂNG TĂNG 06/09/2021 T+5 35.65 32.04 -5.47% NẮM GIỮ

VSH 28.30 TĂNG TĂNG 06/09/2021 T+5 29.50 26.67 -4.07% NẮM GIỮ

HPG 51.50 TĂNG GIẢM 07/09/2021 T+4 51.20 49.41 0.59% NẮM GIỮ

HSG 44.90 TĂNG TĂNG 07/09/2021 T+4 42.85 41.30 4.78% NẮM GIỮ

VCI 64.00 TĂNG TĂNG 08/09/2021 T+3 64.30 58.55 -0.47% NẮM GIỮ

MWG 118.90 TĂNG TĂNG 10/09/2021 T+1 118.90 109.42 0.00% NẮM GIỮ

VPB 64.60 TĂNG TĂNG 13/09/2021 T+0 64.60 64.00 0.00% MUA
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