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Chỉ số giá hàng hóa đạt mức cao nhất trong 7 năm qua

• Chỉ số CRB đóng cửa tăng 1.5% và đạt mức cao
nhất trong 7 năm qua. Với đà suy yếu của đồng
USD, giá hàng hóa đã có hai phiên tăng mạnh,
cũng với sự kỳ vọng về đà hồi phục của kinh tế
thế giới. Đồng thời, điều này cũng cho thấy lạm
phát chưa thể dừng đà tăng trong ngắn hạn.

• Đồ thị giá của chỉ số CRB vẫn đang trong giai
đoạn biến động mạnh và xu hướng ngắn hạn vẫn
duy trì ở mức TĂNG cho thấy đồ thị giá có thể sẽ
tiếp tục mở rộng về các mức cao hơn.

Diễn biến chỉ số giá hàng hóa CRB. Nguồn: YSVN



Phố Wall vẫn hồi phục nhẹ sau báo cáo lạm phát

• Số liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với dự báo và
làm giảm bớt lo ngại rằng Fed sẽ cần phải thắt
chặt nhanh hơn so với công bố ban đầu. Đồng
thời, lợi suất trái phiếu và đồng USD cũng tiếp tục
hạ nhiệt, giúp nhóm cổ phiếu công nghệ duy trì đà
hồi phục trong ba phiên giao dịch vừa qua.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng nhẹ 0.2% và đồ thị
giá giao dịch gần đường trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang giao dịch gần mức
kháng cự ngắn hạn 15,327 điểm và xu hướng
ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM. Ngoài ra, đồ
thị giá vẫn đang trong giai đoạn hồi phục ngắn
hạn và đà giảm có thể quay trở lại trong 1-2 phiên
tới nếu đồ thị giá không thể vượt được mức
kháng cự 15,327 điểm

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 11/01 - - -0.07%

DB FTSE 11/01 39 41 -0.04%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 12/01 - - 0.40%

Kim Kindex VN30 11/01 - - 0.16%

Premia MSCI 11/01 - - 1.20%

Fubon FTSE 12/01 4,500 65 -0.96%

E1VFVN30 11/01 (800) (21) 0.72%

FUEVFVND  12/01 (100) (3) 0.55%

FUESSVFL 11/01 - - 1.09%
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Khối ngoại mua ròng mạnh 512 tỷ, phần lớn chủ yếu
mua ròng nhóm BĐS

Nguồn: YSradar
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• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể duy trì đà hồi phục và kiểm định mức kháng cự ngắn hạn 1,530

điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu

vốn hóa lớn, nhưng khối lượng giao dịch giảm cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn quay trở lại

thị trường với bối cảnh là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm mạnh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh cho

thấy các nhà đầu tư ngắn hạn đã bi quan hơn với diễn biến hiện tại và ưu tiên cho chiến lược cơ cấu giảm tỷ

trọng ngắn hạn.

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

đầu tư ngắn hạn có thể cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-45% danh

mục và hạn chế mua mới ở giai đoạn này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo trong

các nhịp giảm mạnh vì thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp hồi phục.

• 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 NGÀNH

Ngân hàng



Ngân hàng – Đồ thị giá tăng gần đỉnh tháng 11/2021

• Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng đạt mức
68 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá
TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của
nhóm cổ phiếu này. Điểm tích cực là Sức mạnh
giá của nhóm Ngân hàng đã hồi phục, nhưng vẫn
ở mức thấp.

• Chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa tăng 3.5% và
đồ thị giá tiến về gần mức đỉnh tháng 11/2021.
Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số nhóm Ngân hàng
vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo
chiều hướng tích cực, đặc biệt xu hướng ngắn
hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG cho nên chúng tôi
đánh giá cao đồ thị giá có thể sẽ vượt được mức
đỉnh tháng 11/2021. Do đó, chúng tôi khuyến nghị
các NĐT ngắn hạn có thể chú ý vào nhóm cổ
phiếu này.

• Cổ phiếu chú ý: TPB, STB, VIB, MSB, BID.

Diễn biến chỉ số nhóm Ngân hàng. Nguồn: YSVN
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VIB – Đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình MA20

• Mức Stock Rating của VIB ở mức 76 điểm cho
nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức
xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của VIB đóng cửa tăng 5% và đồ thị giá
vẫn giao dịch trên đường trung bình 20 phiên.
Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn
ở mức thấp và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn
biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho
thấy đồ thị giá có thể sẽ vượt được mức kháng cự
ngắn hạn 48.85.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi xuất
hiện tín hiệu mua vào ngày 21/12/2021 với lợi
nhuận tạm tính là 3.19% cho nên các NĐT có thể
tiếp tục MUA và NẮM GIỮ với mức cắt lỗ ngắn
hạn là 44.22.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. 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

HDG 62.50 GIẢM TĂNG 25/11/2021 T+35 57.36 63.23 8.95% BÁN

ITA 16.75 TĂNG TĂNG 30/11/2021 T+32 12.90 16.68 29.84% NẮM GIỮ

TPB 43.00 TĂNG TĂNG 09/12/2021 T+25 37.85 39.02 13.60% NẮM GIỮ

DIG 111.50 TĂNG TĂNG 14/12/2021 T+22 73.20 105.08 52.32% HẠN CHẾ MUA MỚI

VNE 16.55 TĂNG TĂNG 15/12/2021 T+21 13.30 15.97 24.44% NẮM GIỮ

PDR 90.00 GIẢM TĂNG 17/12/2021 T+19 97.70 91.81 -7.88% BÁN

STB 34.70 TĂNG TĂNG 29/12/2021 T+11 30.05 30.78 15.47% NẮM GIỮ

GEX 45.90 TĂNG TĂNG 04/01/2022 T+7 40.65 44.55 12.92% NẮM GIỮ

TNH 59.60 TĂNG TĂNG 06/01/2022 T+5 61.90 54.92 -3.72% NẮM GIỮ

HDC 95.00 GIẢM TĂNG 07/01/2022 T+4 103.00 95.45 -7.77% BÁN

VGC 54.00 TĂNG TĂNG 08/01/2022 T+3 59.00 51.83 -8.47% NẮM GIỮ
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