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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 vượt trên đường trung bình 100 phiên

• Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn đầu đà
tăng của Phố Wall khi KQKD của nhóm này tích
cực trong quý 2/2022. Đồng thời, dữ liệu kinh tế
tích cực hơn mong đợi, bao gồm sự hồi phục của
chỉ số nhà quản lý thu mua phi sản xuất ISM và
lượng đơn đặt hàng của nhà máy tăng, đã làm
giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 2.6% với khối
lượng giao dịch tăng trên mức trung bình 20
phiên. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số Nasdaq
cũng vượt xa đường trung bình 100 phiên và đồ
thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh
theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có
thể sẽ kiểm định mức kháng cự của đường trung
bình 200 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của
ba chỉ số chính vẫn duy trì ở mức TĂNG.

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 02/08 - - -0.33%

DB FTSE 02/08 69 56 -0.26%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 02/08 - - 0.02%

Kim Kindex VN30 02/08 - - -1.34%

Premia MSCI 02/08 - - -1.76%

Fubon FTSE 03/08 500 6 -0.55%

E1VFVN30 02/08 - - -0.42%

FUEVFVND  03/08 (300) (8) -0.48%

FUESSVFL 02/08 - - 0.23%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 02/08/2022 Tuần 01-05/08 Tháng 08/2022 Quý 3/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 693 1,703 1,703 556 556 4,628 

Tự doanh (375) 116 116 879 879 2,046 

Cá nhân (444) (1,873) (1,873) (1,247) (1,247) 4,829 



Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh 693 tỷ, HPG vẫn được mua 
ròng mạnh nhất

Nguồn: YSradar



Tự doanh quay trở lại bán ròng 375 tỷ

Top mua ròng

Mã Giá trị mua (tỷ đồng)

FUEVFVND 165.86

POW 20.75

E1VFVN30 19.02

GAS 13.91

DXG 13.41

Top bán ròng

Mã Giá trị bán (tỷ đồng)

TCB 152.91

ACB 48.06

NVL 39.18

REE 38.79

STB 38.33



BUY

SELL

SELL

BUY

QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index tiến vào vùng kháng cự

1,260 – 1,285 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo

chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua

đuổi ở các nhịp tăng mạnh trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng mạnh và tiến về gần vùng lạc

quan quá mức cho nên thị trường rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh, nhưng tâm lý nhà đầu tư ngắn

hạn vẫn đang lạc quan với diễn biến hiện tại.

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

đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới, đặc

biệt các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh trong những phiên 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/


Chỉ số YS30 – Vượt mức kháng cự 117 điểm

• Chỉ số YS30 đóng cửa tăng 1.9% và đồ thị giá
vượt lên trên mức kháng cự 117 điểm với khối
lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20
phiên. Đồng thời, theo mô hình giá, đồ thị giá của
chỉ số YS30 có thể sẽ hướng về mức kháng cự
ngắn hạn kế tiếp là 127.5 điểm. Ngoài ra, xu
hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức
TĂNG.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi xuất
hiện tín hiệu MUA ba cổ phiếu DCM, HAH, APG
cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư
ngắn hạn có thể tiếp tục xem xét mua và nắm giữ.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



TIÊU ĐIỂM CỔ PHIẾU

HAH, DCM



HAH – Tăng trưởng nhờ giá cước và công suất đội tàu tăng

Kháng cự ngắn hạn 76.40

Hỗ trợ ngắn hạn 62.83

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 82.70

Hỗ trợ trung hạn 59.20

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH



HAH – Tăng trưởng nhờ giá cước và công suất đội tàu tăng

• HAH ghi nhận doanh thu trong Q2/2022 đạt 929 tỷ đồng, tăng 107% YoY, LNST đạt 324 tỷ, tăng 232% YoY. Lũy kế 6T2022,
HAH ghi nhận doanh thu 1,582 tỷ đồng, tăng 96% YoY, LNST đạt 587 tỷ, tăng 220% YoY. Như vậy, HAH đã hoàn thành
66% kế hoạch doanh thu và 107% kế hoạch LNST.

• KQKD Q2/2022 của HAH tiếp tục tăng trưởng nhờ giá cước vận tải tiếp tục ở mức cao và công suất đội tàu nâng thêm 30%
trong 2021. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên mức 46.7% (cùng kỳ 31.4%). Lợi nhuận tăng mạnh còn nhờ doanh
thu tài chính tăng 131% YoY và lãi lỗ từ công ty liên doanh, liên kết tăng 146% YoY.

• Năm 2022, HAH đặt kế hoạch doanh thu 2,387 tỷ đồng (+22% YoY), LNST 550 tỷ đồng (+24% YoY). Chúng tôi đánh giá
triển vọng 2022 của HAH khá khả quan nhờ kế hoạch mua thêm tàu Marine Bia đã được phê duyệt và HAH sẽ nhận bàn
giao tàu trong 2022 giúp tiếp tục gia tăng tổng công suất đội tàu hiện tại.

• Trong trung hạn, HAH đã thông qua kế hoạch thành lập Công ty liên doanh vận tải container Zim-Haian với vốn điều lệ là 2
triệu USD để mở thêm tuyến vận tải ở khu vực Đông Bắc Á và tham gia thị trường Feeder khu vực. HAH sẽ mua thêm 2
tàu cũ và đóng mới 3 tàu container cho liên doanh này, dự kiến nhận tàu vào 2023. Đây sẽ là động lực tăng trưởng trung
hạn cho HAH.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, HAH đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 6.5x (tương ứng EPS TTM là 10,308 VNĐ),
thấp hơn mức trung bình ngành là 23.4x. Mức Stock Rating của HAH ở mức 96 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá
TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của HAH đóng cửa tăng 2.8% và vượt hoàn toàn đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch 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 cho
nên xu hướng ngắn hạn sẽ rõ ràng hơn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của HAH 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.



HAH – Tăng trưởng nhờ giá cước và công suất đội tàu tăng

Mã CP HAH 

Giá khuyến nghị 69.70 

Giá hiện tại 69.70 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH 

Mức mục tiêu ngắn hạn 85.07 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 22.05%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 62.83 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 4.20 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 23 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 8.66%

Khuyến nghị MUA

Diễn biến giá cổ phiếu HAH. Nguồn: YSVN



DCM – Biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức cao

Kháng cự ngắn hạn 34.82

Hỗ trợ ngắn hạn 28.39

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 39.91

Hỗ trợ trung hạn 23.03

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH



DCM – Biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức cao

• DCM công bố doanh thu trong Q2/2022 đạt 4,145 tỷ đồng, tăng 66% YoY, LNST đạt 1,039 tỷ, tăng 250% YoY. Lũy kế
6T2022, DCM ghi nhận doanh thu 8,428 tỷ đồng, tăng 90% YoY, LNST đạt 2,556 tỷ đồng, tăng 470% YoY. Như vậy, DCM
đã hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và 498% kế hoạch LNST.

• Doanh thu Q2/2022 tăng mạnh nhờ giá bán urê tuy đã giảm so với Q1 nhưng vẫn cao hơn 79% so với cùng kỳ. Tuy nhiên,
chúng tôi cũng lưu ý sản lượng bán hàng giảm nhẹ 6.6% YoY. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ biên lãi gộp ở mức cao 32.6%
(cùng kỳ 21.1%) trong khi các loại chi phí tăng ít hơn như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% YoY.

• Mặc dù giá phân bón hiện đã giảm so với Q1/2022, tuy nhiên chúng tôi vẫn kỳ vọng giá phân sẽ tiếp tục neo cao hỗ trợ
biên lợi nhuận DCM nhờ: 1) kỳ vọng giá khí tiếp tục duy trì ở mức cao; 2) nhu cầu phân bón vẫn tiếp tục ở mức cao và tình
trạng thiếu hụt nguôn cung trên thế giới vẫn tiếp diễn.

• Bên cạnh đó, giá phân bón giảm trở lại kỳ vọng sẽ làm tăng nhu cầu phân bón trong nước, vốn đã giảm trong quý 1 do
nguyên nhân giá bán tăng cao.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, DCM đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 4.0x (tương ứng EPS TTM là 7,604 VNĐ).
Mức Stock Rating của DCM 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 DCM đóng cửa tăng 5.2% với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, đồ
thị giá tiến về gần đường trung bình 50 phiên và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên các nhà đầu
tư nên ưu tiên mua trong nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của DCM cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó,
chúng tôi khuyến nghị các nhà ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



DCM – Biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức cao

Mã CP DCM 

Giá khuyến nghị 32.40 

Giá hiện tại 32.40 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH 

Mức mục tiêu ngắn hạn 39.43 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 21.69%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 28.39 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 4.58 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 25 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 16.40%

Khuyến nghị MUA

Diễn biến giá cổ phiếu DCM. 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

TVD 15.80 TĂNG TRUNG TÍNH 15/07/2022 T+14 16.20 14.50 -2.47% NẮM GIỮ

QTP 16.00 TĂNG GIẢM 18/07/2022 T+13 16.00 15.43 0.00% NẮM GIỮ

VGC 61.10 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+11 54.10 56.25 12.94% NẮM GIỮ

NT2 26.60 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+11 25.45 24.86 4.52% NẮM GIỮ

ACB 24.95 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+9 24.65 23.99 1.22% NẮM GIỮ

DGW 60.90 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+9 62.50 55.97 -2.56% NẮM GIỮ

KDC 69.00 TĂNG TĂNG 25/07/2022 T+8 64.20 66.24 7.48% NẮM GIỮ

GAS 112.00 TĂNG GIẢM 25/07/2022 T+8 107.80 102.58 3.90% NẮM GIỮ

PHR 69.80 TĂNG GIẢM 29/07/2022 T+4 67.60 64.69 3.25% NẮM GIỮ

GMD 52.80 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+2 52.50 48.61 0.57% NẮM GIỮ

VCB 79.50 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+2 77.00 75.42 3.25% NẮM GIỮ

HAH 69.70 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+0 69.70 62.83 0.00% MUA

DCM 32.40 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+0 32.40 28.39 0.00% MUA
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