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DIỄN BIẾN THỊ 
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trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Giá dầu Brent thủng mức $100

• Giá dầu Brent giảm hơn 4% và thủng mức $100,
mức thấp nhất kể từ tháng 02/2022 khi căng
thẳng của Nga và Ukraine xảy ra. Đồng thời, dữ
liệu EIA cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng
khoảng 4.5 triệu thùng trong tuần trước, vượt mức
kỳ vọng của thị trường giảm 629,000 thùng, điều
này càng khiến tâm lý nhà đầu tư tỏ ra tiêu cực
hơn về diễn biến của giá dầu. Ngoài ra, OPEC+
dự kiến sẽ gia tăng thêm sản lượng dầu với
100,000 thùng/ngày.

• Đồ thị giá của giá dầu Brent giảm về vùng đáy
giữa tháng 07/2022. Đồng thời, đồ thị giá vẫn
đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều
hướng tiêu cực cho thấy đà giảm có thể sẽ tiếp
tục được mở rộng. Theo mô hình giá, xu hướng
GIẢM ngắn hạn cùa giá dầu Brent có thể hướng
về mức hỗ trợ $88.

Diễn biến chỉ số Nasdaq. Nguồn: YSVN



Phố Wall có diễn biến trái chiều

• Phố Wall có diễn biến trái chiều và các chỉ số ít
biến động. Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo
việc làm của Mỹ để đánh giá lại sức khỏe của nền
kinh tế và cũng như đưa ra dự đoán về khả năng
tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 09 sắp
tới. Đồng thời, nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn là
nhóm cổ phiếu tăng tích cực nhất so với thị
trường chung.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0.4% và đồ thị giá
tiến sát mức kháng cự ngắn hạn 12,970 điểm.
Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này vẫn đang
trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng
tích cực cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.
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 04/08 - - 0.36%

DB FTSE 03/08 180 146 0.22%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 03/08 - - 0.43%

Kim Kindex VN30 03/08 - - -0.84%

Premia MSCI 03/08 60 14 -1.43%

Fubon FTSE 04/08 500 6 -0.21%

E1VFVN30 03/08 - - -1.19%

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

FUESSVFL 03/08 800 14 0.23%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 04/08/2022 Tuần 01-05/08 Tháng 08/2022 Quý 3/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 57 1,760 1,760 613 613 4,685 

Tự doanh 518 634 634 1,396 1,396 2,564 

Cá nhân (530) (2,403) (2,403) (1,778) (1,778) 4,299 



Khối ngoại mua ròng nhẹ 57 tỷ và chủ yếu tập trung mua ròng
VHM

Nguồn: YSradar



Tự doanh tiếp tục gia tăng mua ròng 518 tỷ, chủ yếu đến 
từ việc mua lại hai CCQ

Top mua ròng

Mã Giá trị mua (tỷ đồng)

FUEVFVND 232.24

E1VFVN30 117.42

HPG 59.89

MBB 40.27

SSI 36.73

Top bán ròng

Mã Giá trị bán (tỷ đồng)

MWG 49.20

FPT 48.52

PNJ 10.60

ACB 10.18

REE 6.76
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-

Index có thể sẽ thử thách vùng kháng cự 1,260 – 1,285 điểm. Đồng thời, các chỉ số đang rơi vào vùng quá

mua ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng chúng tôi

đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng về gần vùng lạc

quan quá mức cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế hưng phấn mua đuổi ở giai đoạn này và ưu

tiên mua tại nhịp điều chỉnh.

• 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 nên hạn chế mua vào ở một vài phiên tới hoặc có thể xem xét chốt lời một phần ở những

cổ phiếu có tỷ suất sinh lời trên 5% và chờ mua lại ở nhịp điều chỉnh.

• 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 – Đồ thị giá có thể điều chỉnh và biến động quanh
MA50
• Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ 0.1% với khối

lượng giao dịch vẫn trên mức trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu quay trở lại trạng
thái tích lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ
chưa thể vượt hoàn toàn đường trung bình 50
phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số
YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy
trì đánh giá NẮM GIỮ với 26 cổ phiếu cho nên
chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn
có thể tiếp tục tận nhịp điều chỉnh để MUA và
NẮM GIỮ danh mục YS30.

Diễn biến chỉ số YS30. 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 16.00 TĂNG TRUNG TÍNH 15/07/2022 T+15 16.20 14.84 -1.23% NẮM GIỮ

QTP 16.00 TĂNG GIẢM 18/07/2022 T+14 16.00 15.43 0.00% NẮM GIỮ

VGC 58.10 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+12 54.10 56.25 7.39% NẮM GIỮ

NT2 26.25 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+12 25.45 24.86 3.14% NẮM GIỮ

ACB 25.00 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+10 24.65 24.21 1.42% NẮM GIỮ

DGW 62.90 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+10 62.50 57.01 0.64% NẮM GIỮ

KDC 68.50 TĂNG TĂNG 25/07/2022 T+9 64.20 66.24 6.70% NẮM GIỮ

GAS 109.00 TĂNG GIẢM 25/07/2022 T+9 107.80 102.58 1.11% NẮM GIỮ

PHR 69.00 TĂNG GIẢM 29/07/2022 T+5 67.60 64.88 2.07% NẮM GIỮ

GMD 51.60 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+3 52.50 48.61 -1.71% NẮM GIỮ

VCB 82.50 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+3 77.00 77.36 7.14% NẮM GIỮ

HAH 69.20 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+1 69.70 63.96 -0.72% NẮM GIỮ

DCM 32.40 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+1 32.40 29.35 0.00% NẮM GIỮ



Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân

Nguyễn Thế Minh

Giám đốc Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3826 

minh.nguyen@yuanta.com.vn

Lý Thị Hiền

Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3908

hien.ly@yuanta.com.vn

Quách Đức Khánh

Phó phòng Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3833

khanh.quach@yuanta.com.vn

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3832

hong.nguyen@yuanta.com.vn

Khổng Hữu Hiệp

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3912

hiep.khong@yuanta.com.vn

Phạm Tấn Phát

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3880

phat.pham@yuanta.com.vn

Ngô Thanh Thảo

Trợ lý phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3952                       

thao.ngo@yuanta.com.vn
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