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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 hồi phục mạnh sau 3 phiên giảm

• Phố Wall hồi phục sau khi nhiều doanh nghiệp
công bố lợi nhuận ước tính quý 3/2021. Đồng
thời, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh sau khi
lợi suất trái phiếu trái phiếu 10 năm có hai phiên
giảm liên tiếp.

• Biên bản họp của Fed cũng ít tác động đến diễn
biến thị trường, dự kiến Fed sẽ cắt giảm các hỗ
trợ từ giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12/2021 và
quá trình này kết vào giữa năm 2022, điều này
cũng đã được thị trường dự đoán trước đó.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0.7% và đồ thị giá
vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Đồng thời, xu
hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức
GIẢM. Diễn biến chỉ số Nasdaq. Nguồn: YSVN



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 13/10 - - -0.29%

DB FTSE 12/10 - - -0.80%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 13/10 - - -0.56%

Kim Kindex VN30 12/10 200 89 -0.75%

Premia MSCI 12/10 - - -1.22%

Fubon FTSE 13/10 (3,000) (41) -0.18%

E1VFVN30 13/10 - - 0.33%

FUEVFVND  13/10 (1,300) (35) 0.36%

FUESSVFL 13/09 - - 1.94%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại gia tăng bán ròng 513 tỷ và tập trung ở nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn

Nguồn: YSradar
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ nhanh chóng quay lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Điểm tích cực là

khối lượng giao dịch giảm nhẹ ở những nhịp điều chỉnh của thị trường cho thấy áp lực bán không quá lớn và

thị trường có thể chỉ xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhẹ. Đồng thời, độ rộng thị trường vẫn ở mức tích

cực, đặc biệt cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên chiến lược

phù hợp 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 tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

• 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

VNP



VNP – Câu chuyện thoái vốn tác động tích cực ngắn hạn

Kháng cự ngắn hạn 26.40

Hỗ trợ ngắn hạn 19.52

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 26.78

Hỗ trợ trung hạn 19.42

Xu hướng trung hạn TĂNG



VNP – Câu chuyện thoái vốn tác động tích cực ngắn hạn
• VNP ghi nhận doanh thu Q2/2021 đạt 69 tỷ đồng, tăng 198% YoY, LNST đạt 30 tỷ đồng, tăng 270% YoY. Lũy kế 6T2021, VNP ghi nhận doanh

thu đạt 196 tỷ đồng, 322% YoY, LNST đạt 52 tỷ đồng, tăng 226% YoY. Như vậy, VNP đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 345% kế

hoạch LNST.

• Doanh thu VNP khả quan trong 6 tháng đầu năm nhờ giá các loại hạt nhựa nhìn chung tăng khoảng 50% YoY do giá dầu ở mức cao và nhu

cầu bao bì tăng đột biến ở các nước châu Á trong giai đoạn COVID bùng phát. Biên lãi gộp 6T2021 giảm về mức 4.6% (so với 10.7% cùng

kỳ). Tuy nhiên, LNST tăng mạnh do từ mức nền lỗ của Q2/2020 và nhờ chi phí lãi vay kỳ này giảm 38% YoY, ngoài ra, VNP cũng ghi nhận

khoản hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi 1.8 tỷ đồng.

• Chúng tôi cho rằng giá hạt nhựa vẫn sẽ ở mức cao trong ngắn hạn do các lý do thúc đẩy giá nhựa vẫn chưa thay đổi trong ngắn hạn và nhu

cầu mua sắm các nước đang hồi phục. Trung bình trong Q3/2021, giá các loại hạt nhựa vẫn cao hơn 20% so với cùng kỳ theo đó sẽ hỗ trợ

KQKD Q3/2021.

• SCIC hiện đang sở hữu 65.85% VNP và doanh nghiệp cũng nằm trong danh sách kế hoạch thoái vốn 2021 của SCIC. Chúng tôi đánh giá cao

khả năng SCIC có thể sẽ sớm triển khai thoái vốn tại VNP do những điều kiện thuận lợi sẵn có và các thông tin về thoái vốn sắp tới sẽ hỗ trợ

giá cổ phiếu.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, VNP đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 6.8x (tương ứng EPS TTM là 3,165 VNĐ). Mức Stock Rating của

VNP ở mức 91 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của VNP đóng cửa tăng 5.1% với KLGD tăng trên mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vượt lên trên đường trung

bình 20 phiên và vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của VNP 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 với tỷ trọng tối ưu ở mức 18.47%.



Mã CP VNP 

Giá khuyến nghị 22.50 

Giá hiện tại 22.50 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 26.78 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 19.00%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 20.88 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 6.31 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 14 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 18.48%

Khuyến nghị MUA

VNP – Câu chuyện thoái vốn tác động tích cực ngắn hạn



DANH MỤC YS30

DCM



DCM – Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp

• Mức Stock Rating của DCM ở mức 94 điểm cho
nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức
xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của DCM đóng cửa tăng 7% và đạt
mức cao nhất 52 tuần với KLGD tăng 72% so với
KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá
vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo
chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng TĂNG
ngắn và trung hạn có thể mở rộng các đỉnh cao
hơn. Ngoài ra, mức Sức mạnh giá của DCM ở
mức 90 điểm cho thấy dư địa tăng trưởng trung
hạn vẫn còn nhiều.

• Chúng tôi đã khuyến nghị mua DCM vào ngày
30/09/2021 với tỷ suất sinh lời hiện tại là 25.45%
(Xem chi tiết TẠI ĐÂY). Do đó, chúng tôi khuyến
nghị các NĐT có thể xem xét NẮM GIỮ.

Diễn biến giá cổ phiếu DCM. Nguồn: YSVN

https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-30-09-2021-dong-tien-phan-hoa-kim-loai-dcm-dpm-lcg
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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 93.40 TĂNG TĂNG 19/07/2021 T+63 53.00 81.59 76.23% NẮM GIỮ

ELC 30.30 TĂNG TĂNG 28/07/2021 T+56 14.70 26.99 106.12% NẮM GIỮ

VSH 29.30 TĂNG TĂNG 06/09/2021 T+28 29.50 28.53 -0.68% NẮM GIỮ

HPG 56.80 TĂNG GIẢM 07/09/2021 T+27 51.20 54.83 10.94% NẮM GIỮ

MWG 133.90 TĂNG TĂNG 10/09/2021 T+24 118.90 125.50 12.62% NẮM GIỮ

BMI 40.20 TĂNG TĂNG 17/09/2021 T+19 35.80 38.43 12.29% NẮM GIỮ

IPA 72.50 TĂNG TĂNG 22/09/2021 T+16 62.10 66.24 16.75% NẮM GIỮ

VCS 128.20 TĂNG TĂNG 23/09/2021 T+15 130.70 122.30 -1.91% NẮM GIỮ

DCM 31.05 TĂNG TĂNG 30/09/2021 T+10 24.75 27.21 25.45% NẮM GIỮ

DPM 40.20 TĂNG TĂNG 30/09/2021 T+10 35.45 35.50 13.40% NẮM GIỮ

GSP 16.55 TĂNG TĂNG 04/10/2021 T+8 16.90 16.14 -2.07% NẮM GIỮ

HSG 48.10 TĂNG TĂNG 05/10/2021 T+7 48.65 45.27 -1.13% NẮM GIỮ

DHC 93.30 TĂNG TĂNG 05/10/2021 T+7 88.80 89.88 5.07% NẮM GIỮ

PVP 19.40 TĂNG TĂNG 05/10/2021 T+7 20.10 18.25 -3.48% NẮM GIỮ

DIG 35.40 TĂNG TĂNG 07/10/2021 T+5 33.25 31.53 6.47% NẮM GIỮ

GIL 68.00 TĂNG TĂNG 07/10/2021 T+5 70.50 66.50 -3.55% NẮM GIỮ

ITD 23.70 TĂNG TĂNG 07/10/2021 T+5 21.60 20.42 9.72% NẮM GIỮ

TNG 30.70 TĂNG TĂNG 07/10/2021 T+5 31.20 28.61 -1.60% 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

LCG 18.80 TĂNG TĂNG 08/10/2021 T+4 19.85 17.84 -5.29% NẮM GIỮ

TLH 22.15 TĂNG TĂNG 08/10/2021 T+4 22.55 20.97 -1.77% NẮM GIỮ

SZC 55.90 TĂNG TĂNG 08/10/2021 T+4 52.70 50.41 6.07% NẮM GIỮ

VCI 61.20 TĂNG TĂNG 08/10/2021 T+4 60.50 58.06 1.16% NẮM GIỮ

HAH 73.00 TĂNG TĂNG 11/10/2021 T+3 70.00 63.37 4.29% NẮM GIỮ

SSI 41.00 TĂNG TĂNG 11/10/2021 T+3 40.85 39.53 0.37% NẮM GIỮ

SGP 37.80 TĂNG TĂNG 11/10/2021 T+3 38.50 35.43 -1.82% NẮM GIỮ

SHS 37.50 TĂNG TĂNG 12/10/2021 T+2 38.20 35.40 -1.83% NẮM GIỮ

VPB 36.85 TĂNG GIẢM 12/10/2021 T+2 36.80 34.83 0.14% NẮM GIỮ

TCB 52.40 TĂNG GIẢM 12/10/2021 T+2 53.00 50.73 -1.13% NẮM GIỮ

AGR 17.20 TĂNG TĂNG 13/10/2021 T+1 17.45 16.29 -1.43% NẮM GIỮ

VNP 22.50 TĂNG TĂNG 14/10/2021 T+0 22.50 22.43 0.00% MUA
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