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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 giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 05

• Giá đầu Brent đóng cửa giảm mạnh gần 10%
trong phiên 05/07/2022 và đây cũng là mức giảm
mạnh nhất kể từ tháng 05/2022 do lo ngại về khả
năng suy thoại của nền kinh tế toàn cầu, bất chấp
nguồn cung dầu đang gặp khó khăn trong thời
gian qua.

• Đồ thị giá của giá dầu Brent có dấu hiệu bước vào
giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu
cực cho thấy rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng.
Đồng thời, mức hỗ trợ ngắn hạn gần nhất là $100
và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

• Điểm tích cực là giá dầu giảm mạnh cũng khiến
tình hình lạm phát hạ nhiệt trong giai đoạn tới,
điều này có thể sẽ khiến các Ngân hàng trung
ương sẽ ít mạnh tay trong việc tăng lãi suất.

Diễn biến giá dầu Brent. Nguồn: Tradingview



Chỉ số Nasdaq tăng mạnh do lợi suất trái phiếu tiếp tục
giảm
• Các nhà đầu tư nhanh chóng phản ứng tích cực

lên TTCK Mỹ sau khi giá dầu Brent giảm mạnh do
nhà đầu tư kỳ vọng về tình hình lạm phát có thể
sẽ hạ nhiệt. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tiếp tục
đà giảm, hỗ trợ cho đà tăng của nhóm cổ phiếu
công nghệ.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 1.75% và đóng cửa
ở mức giá cao nhất trong phiên. Đồng thời, đồ thị
giá của chỉ số này biến động quanh đường trung
bình 20 phiên và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào
giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng
ngắn hạn của các chỉ số chính vẫn duy trì ở mức
TĂNG.

Diễn biến chỉ số Nasdaq. Nguồn: Tradingview



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 05/07 - - -1.28%

DB FTSE 04/07 (24) (19) 0.55%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 01/07 - - -0.40%

Kim Kindex VN30 04/07 - - 0.18%

Premia MSCI 04/07 - - 0.90%

Fubon FTSE 05/07 500 5 1.92%

E1VFVN30 04/07 300 6 0.85%

FUEVFVND  05/07 - - -0.64%

FUESSVFL 04/07 600 10 -0.23%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
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Khối ngoại duy trì bán ròng 317 tỷ khi tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt, 
nhóm Ngân hàng vẫn được mua ròng nhiều nhất

Nguồn: YSradar
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TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục nhịp giảm vào đầu phiên và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm

định lại ngưỡng 1,162 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng

tiền ngắn hạn có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia

tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ

cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn đã bớt hào hứng với diễn biến hiện tại.

• 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 có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và hạn chế bán tháo ở các nhịp giảm mạnh. Đồng

thời, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tạm dừng 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/


Chỉ số YS30 – Kiểm định lại đáy cũ

• Chỉ số YS30 đóng cửa giảm 4% với khối lượng
giao dịch tăng so với phiên trước đó và vẫn thấp
hơn mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị
giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và
xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM. Đồ
thị giá của chỉ số YS30 có thể sẽ kiểm định lại
vùng đáy cũ 104 điểm.

• Nhóm cổ phiếu Bất động sản hoạt động kém hiệu
quả hơn và tác động tiêu cực lên chỉ số YS30.

• Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn
tiếp tục NẮM GIỮ tỷ trọng thấp với các cổ phiếu
đã xác nhận xu hướng TĂNG ngắn hạn và ưu tiên
QUAN SÁT.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN
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Nhóm Ngân hàng – Điểm cộng về thanh khoản

• Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng ở mức
57 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TIÊU
CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ
phiếu này.

• Đồ thị giá của chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa
tăng 1.3% với khối lượng giao dịch tăng đột biến
so với mức khối lượng giao dịch trung bình 20
phiên. Đồng thời, đồ thị giá vượt đường trung
bình 20 phiên và tiến về gần đường trung bình 50
phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số
Ngân hàng duy trì ở mức TĂNG và xu hướng
trung hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM. Điểm tích cực
là rủi ro trung hạn có dấu hiệu giảm dần.

• Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể
dừng bán nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Tuy nhiên,
mức xếp hạng tăng trưởng vẫn ở mức TIÊU CỰC
cho nên các nhà đầu tư chưa nên mua vào với tỷ
trọng cao.

Diễn biến chỉ số nhóm Ngân hàng. 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

PNJ 118.60 TĂNG TĂNG 28/06/2022 T+6 129.50 118.00 -8.42% NẮM GIỮ

KDC 61.50 GIẢM TĂNG 30/06/2022 T+4 66.00 67.23 -6.82% BÁN
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