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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Giá dầu Brent hồi phục từ mức hỗ trợ $65

• Giá dầu Brent nhanh chóng hồi phục trên mức
$70 sau khi đồ thị giá giảm về gần mức hỗ trợ
$65. Các nước OPEC+ chưa quyết định tăng hêm
sản lượng và duy trì kế hoạch tăng 400,000
thùng/ngày. Đồng thời, Chính phủ Mỹ có thể sẽ
điều chỉnh thời gian cung cấp lượng dự trữ quốc
giá tùy thuộc vào diễn biến của giá dầu.

• Giá dầu Brent đóng cửa tăng 2.2% và đồ thị giá
giao dịch trên mức $70. Đồng thời, đồ thị giá có
thể sẽ còn xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật ở
những phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, xu hướng
ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Diễn biến giá khí thế giới. Nguồn: YSVN



Chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh sau phiên bán tháo

• Tâm lý bớt lo ngại về chủng Omicron đã giúp
chứng khoán Mỹ hồi phuc mạnh ở nhiều nhóm cổ
phiếu. Trong khi đó, báo cáo việc làm đang cho
thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm gần thấp với
mức trước đại dịch, điều này cho thấy nền kinh tế
đang dần hồi phục, nhưng các NĐT cũng tiếp tục
quan tâm đến báo cáo về mức lương sẽ được
công bố trong ngày 03/12/2021.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0.8% và đồ thị giá
hồi phục từ đường trung bình 50 ngày. Đồng thời,
rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và chúng tôi đánh
giá đây chỉ là các nhịp hồi phục kỹ thuật thường
xuất hiện sau chuỗi giảm mạnh. Ngoài ra, xu
hướng ngắn hạn của chỉ số Nasdaq 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 01/12 - - 0.16%

DB FTSE 01/12 - - -0.78%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 01/12 - - -0.59%

Kim Kindex VN30 01/12 - - -0.08%

Premia MSCI 01/12 - - -1.01%

Fubon FTSE 02/12 - - -0.45%

E1VFVN30 01/12 (3,400) (89) 0.64%

FUEVFVND  01/12 - - 0.49%

FUESSVFL 01/12 - - 3.90%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng bán ròng và tiếp
tục bán 730 tỷ

Nguồn: YSradar



BUY

SELL

SELL

BUY

QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ còn giằng co và biến động quanh ngưỡng 1,480 điểm trong

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

suy yếu và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn trên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và

nhỏ vẫn có dấu hiệu tăng dần cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua vào ở nhóm cổ phiếu này.

• 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 vẫn nên duy trì nắm giữ và cơ cấu lại danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40 –

45% danh mục. Đồng thời, các vị thế mua mới chỉ nên dành 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/


Báo cáo dự phóng tái cơ cấu ETF Q4/2021

Quỹ Van Eck Market Vector Vietnam ETF

• Ngày chốt số liệu 30/11/2021

• Ngày công bố 10/12/2021

• Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục: 17/12/2021

• Thêm: IDC đáp ứng tiêu chuẩn của Quỹ Van Eck Market 
Vector Vietnam ETF.

• Loại: Không loại cổ phiếu nào.

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

• Ngày chốt số liệu 26/11/2021

• Ngày công bố 03/12/2021

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

• Thêm: VND, DIG, DGC, NLG, DXG đáp ứng các tiêu chỉ 
đặt ra của quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

• Loại: Không loại cổ phiếu nào.

Xem báo cáo ETF chi tiết TẠI ĐÂY.

KL V.N.M 

mua/ bán (CP)

KL FTSE

mua/bán (CP)

Tổng khối lượng mua/bán (CP)

BVH (130,864) (130,864)

DGC (38,897) 1,670,758 1,631,861

DIG (282,158) 5,644,360 5,362,202

DPM (183,736) (183,736)

DXG 9,692,620 9,692,620

GEX (444,468) (1,031,757) (1,476,225)

HPG (1,232,050) (5,820,927) (7,052,977)

HSG (238,565) (585,980) (824,545)

IDC 1,724,542 1,724,542

KBC (238,201) (570,167) (808,368)

KDC (178,932) (178,932)

KDH (789,351) (789,351)

MSN (538,950) (1,424,812) (1,963,762)

NLG 4,212,406 4,212,406

NVL (527,830) (1,350,468) (1,878,298)

PDR (57,533) (642,904) (700,437)

PLX (512,610) (512,610)

POW (655,206) (1,266,114) (1,921,320)

PVS (283,544) (283,544)

SAB (94,202) (94,202)

SBT (414,333) (760,669) (1,175,002)

SHS (106,853) (106,853)

SSI (690,687) (1,881,581) (2,572,268)

STB (330,015) (1,524,427) (1,854,442)

TCH (817,177) (817,177)

THD (209,102) (209,102)

VCB (492,972) (788,758) (1,281,730)

VCI (275,906) (437,432) (713,338)

VHM (985,248) (3,479,500) (4,464,748)

VIC (843,389) (2,256,464) (3,099,853)

VJC (91,802) (437,959) (529,761)

VND (159,904) 7,068,430 6,908,526

VNM (865,459) (1,949,389) (2,814,848)

VRE (629,692) (3,001,163) (3,630,855)

https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-du-phong-tai-co-cau-etf-q4-2021-01-12-2021


TIÊU ĐIỂM CỔ PHIẾU

FRT



FRT – Động lực tăng trưởng từ chuỗi nhà thuốc

Kháng cự ngắn hạn 76.43

Hỗ trợ ngắn hạn 57.46

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 76.43

Hỗ trợ trung hạn 51.84

Xu hướng trung hạn TĂNG



FRT – Động lực tăng trưởng từ chuỗi nhà thuốc
• FRT ghi nhận doanh thu trong Q3/2021 đạt 5,020 tỷ đồng, tăng 45% YoY; LNTT đạt 61 tỷ, tăng mạnh từ mức lỗ 8.5 tỷ cùng kỳ. Lũy kế

9T2021, FRT ghi nhận doanh thu 14,093 tỷ, tăng 30% YoY; LNTT đạt 108 tỷ đồng, tăng 1,078% YoY. Như vậy, FRT đã hoàn thành 86% kế

hoạch doanh thu và 114% kế hoạch lợi nhuận.

• Doanh thu Q3/2021 của FRT tăng mạnh nhờ chuỗi nhà thuốc Long Châu ghi nhận doanh thu tăng mạnh 240% YoY và doanh thu FPT Shop

tăng 23% YoY. COVID khiến chuỗi FPT Shop bị ảnh hưởng do phải đóng cửa 1 số cửa hàng nhưng lại tạo ra nhiều lợi thế cho chuỗi Long

Châu. Chúng tôi ước tính doanh thu/ngày trên mỗi cửa hàng trong Q3/2021 của Long Châu tăng khoảng 50% so với đầu năm. FRT tiếp tục

mở mới các cửa hàng Long Châu trong Q3, tính đến cuối Q3, số nhà thuốc Long Châu đạt 308 cửa hàng (+15% QoQ) và số cửa hàng FPT

Shop đạt 630 cửa hàng (+0.8% QoQ). Biên lợi nhuận gộp Q3/2021 đạt 13.8%, đi ngang so với cùng kỳ.

• Chúng tôi đánh giá chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ là động lực tăng trưởng lớn cho FRT trong tương lai, vì Long Châu đã thu hút được một

lượng lớn khách hàng trong thời gian giãn cách vừa qua và các nhà thuốc mới mở cũng đã đạt được doanh thu ổn định. Chúng tôi cho rằng

chuỗi Long Châu đã có lợi nhuận dương trong quý 3 và là tiền đề để FRT mở rộng quy mô trong tương lai. Năm 2021, FRT đặt kế hoạch sẽ

nâng số lượng cửa hàng lên mức 500 cửa hàng, đây sẽ là động lực tăng trưởng cho FRT trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá

cao nền tảng kênh bán hàng online của Long Châu so với các đối thủ như Pharmacity, An Khang.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, FRT đang được giao dịch tại mức PE TTM là 41.1x (tương ứng EPS TTM là 1,446 đồng) và P/S ở mức 0.3x.

Mức Stock Rating của FRT ở mức 86 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị

giá của FRT đóng cửa tăng 2.43% và xác lập mức cao nhất 52 tuần với KLGD vẫn trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu

hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn của FRT cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó,

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng cổ

phiếu trong xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.



Mã CP FRT 

Giá khuyến nghị 63.00 

Giá hiện tại 63.00 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 76.41 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 21.28%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 59.20 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 4.96 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 29 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 20.87%

Khuyến nghị MUA

FRT – Động lực tăng trưởng từ chuỗi nhà thuốc



DANH MỤC YS30

HDC



HDC – Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM

• Mức Stock Rating của HDC ở mức 93 điểm cho
nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức
xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của HDC đóng cửa tăng 7% và đồ thị
giá tiến sát đường trung bình 20 phiên với KLGD
vẫn thấp hơn mức KLGD trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá đang trong giai đoạn hồi
phục kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.
Ngoài ra, dòng tiền ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho
thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại.

• Xu hướng ngắn hạn của HDC vẫn duy trì ở mức
GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT
ngắn hạn có thể QUAN SÁT cổ phiếu này.

Diễn biến giá cổ phiếu HDC. 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

IPA 64.00 GIẢM TĂNG 22/09/2021 T+52 31.08 65.81 105.94% BÁN

DHC 92.60 TĂNG TĂNG 05/10/2021 T+43 88.80 90.74 4.28% NẮM GIỮ

SHS 52.10 TĂNG TĂNG 12/10/2021 T+38 38.20 49.35 36.39% NẮM GIỮ

AGR 27.10 TĂNG TĂNG 13/10/2021 T+37 17.45 24.61 55.30% NẮM GIỮ

MBS 42.00 TĂNG TĂNG 20/10/2021 T+32 34.20 40.43 22.81% NẮM GIỮ

SSI 54.00 TĂNG TĂNG 29/10/2021 T+25 40.80 51.74 32.35% NẮM GIỮ

VCI 78.20 TĂNG TĂNG 02/11/2021 T+23 68.00 73.46 15.00% NẮM GIỮ

DGW 128.00 GIẢM TĂNG 16/11/2021 T+13 119.50 128.91 7.11% BÁN

HDG 73.40 TĂNG TĂNG 25/11/2021 T+6 68.80 67.75 6.69% NẮM GIỮ

VPB 37.00 TĂNG GIẢM 26/11/2021 T+5 38.00 36.59 -2.63% NẮM GIỮ

ITA 13.05 TĂNG TĂNG 30/11/2021 T+3 12.90 11.76 1.16% NẮM GIỮ

DCM 39.10 TĂNG TĂNG 02/12/2021 T+1 40.25 35.71 -2.86% NẮM GIỮ

FRT 63.00 TĂNG TĂNG 03/12/2021 T+0 63.00 62.12 0.00% MUA
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