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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Phố Wall tăng mạnh khi lạm phát hạ nhiệt như dự báo

• Phố Wall tăng mạnh ở cả ba chỉ số khi lạm phát
tháng 07 hạ nhiệt như dự báo của thị trường.
Theo đó, mức lạm phát tháng 07 chỉ ở mức 8.5%
cho nên Fed có thể sẽ có cơ sở để làm chậm tốc
độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Đồng thời, theo CME, tỷ lệ dự báo Fed tăng thêm
50 điểm cơ bản lãi suất trong tháng 09 lên 57.5%.

• Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 1.6% với khối
lượng giao dịch tăng. Đồng thời, đồ thị giá vượt
trên mức kháng cự 33,200 điểm và xuất hiện
khoảng trống tăng giá, nhưng đồ thị giá vẫn đang
trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng
tôi cho rằng chỉ số Dow Jones có thể sẽ chưa
vượt hoàn toàn mức kháng cự 33,200 điểm.
Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của ba chỉ số chính
vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Nguồn: YSVN



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính

(tỷ)

Tỷ lệ

Premium

VanEck 08/08 - - 0.43%

DB FTSE 08/08 45 36 0.61%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 08/08 - - -0.11%

Kim Kindex VN30 08/08 - - -0.72%

Premia MSCI 08/08 - - -0.53%

Fubon FTSE 09/08 - - 0.21%

E1VFVN30 08/08 1,000 22 -0.70%

FUEVFVND  08/08 (8,400) (225) -0.27%

FUESSVFL 08/08 - - -0.01%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 10/08/2022 Tuần 08-12/08 Tháng 08/2022 Quý 3/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 48 (108) 1,333 247 247 4,318 

Tự doanh (59) (110) 559 1,321 1,321 2,698 

Cá nhân (41) 306 (1,338) (712) (712) 5,364 



Khối ngoại mua ròng nhẹ 48 tỷ và chủ yếu tập trung mua ròng 2 
CCQ ETF

Nguồn: YSradar



Tự doanh quay trở lại bán ròng 59 tỷ

Top mua ròng

Mã Giá trị mua (tỷ đồng)

NLG 19.81

VNM 6.76

TCB 4.53

POW 3.99

DPG 3.90

Top bán ròng

Mã Giá trị bán (tỷ đồng)

FUEVFVND 37.46

FUESSVFL 35.10

DXG 10.81

VPB 6.75

STB 6.73
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức

1,229 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, điểm tích cực là khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy

áp lực bán không quá lớn và có thể nhịp điều chỉnh sẽ chưa thể dẫn đến dấu hiệu tiêu cực trong ngắn hạn.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng và tiến gần vùng lạc quan quá mức cho nên các nhà đầu tư cần thận

trọng trong các hành động mua mới.

• 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 sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và hạn chế mua mới ở giai đoạn hiện tại,

ưu tiên quan sát và chờ mua ở các nhịp điều chỉnh 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 – Tâm lý thận trọng trước kháng cự ngắn hạn

• Chỉ số YS30 điều chỉnh nhẹ với mức giảm 0.1%
và đồ thị giá vẫn giao dịch dưới mức kháng cự
127.5 điểm. Đồng thời, các chỉ báo xung lực giảm
từ vùng quá mua cho thấy chỉ số đang trong nhịp
điều chỉnh ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn vẫn ở
mức thấp. 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 xuất
hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu EVS và tiếp tục nắm
giữ phần lớn các cổ phiếu còn lại.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN
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CEO – Dư địa tăng giá không còn nhiều

• Mức Stock Rating của CEO ở mức 86 điểm cho nên
chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng
trưởng của cổ phiếu này.

• KQKD quý 2/2022 của CEO tăng trưởng mạnh cả về
doanh thu và LNST cho thấy Điểm cơ bản sẽ cải thiện
tích cực hơn. Tuy nhiên, mức Sức mạnh giá của CEO
đạt mức 98 điểm cho thấy dư địa tăng giá không còn
nhiều và rủi ro cho các nhà đầu tư mua mới.

• Đồ thị giá của CEO đóng cửa tăng 4.3% với khối lượng
giao dịch tăng 48% so với mức trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá đang trong giai đoạn biến động
mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá có thể sẽ
nhanh chóng hướng về mức kháng cự mạnh trong ngắn
hạn là 45.0.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi đã xuất hiện
tín hiệu mua vào phiên 21/07/2022 với lợi nhaận tạm
tính là 11.69% cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn có thể
tiếp tục nắm giữ và hạn chế mua mới.

Diễn biến giá cổ phiếu CEO. 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 16.50 TĂNG TRUNG TÍNH 15/07/2022 T+19 16.20 15.36 1.85% NẮM GIỮ

QTP 16.40 TĂNG GIẢM 18/07/2022 T+18 16.00 15.84 2.50% NẮM GIỮ

VGC 59.00 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+16 54.10 56.25 9.06% NẮM GIỮ

NT2 26.60 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+16 25.45 24.86 4.52% NẮM GIỮ

ACB 24.85 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+14 24.65 24.21 0.81% NẮM GIỮ

DGW 62.80 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+14 62.50 59.33 0.48% NẮM GIỮ

KDC 68.50 TĂNG TĂNG 25/07/2022 T+13 64.20 66.24 6.70% NẮM GIỮ

GAS 110.90 TĂNG GIẢM 25/07/2022 T+13 107.80 103.92 2.88% NẮM GIỮ

PHR 69.30 TĂNG GIẢM 29/07/2022 T+9 67.60 65.97 2.51% NẮM GIỮ

GMD 52.00 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+7 52.50 49.44 -0.95% NẮM GIỮ

VCB 80.50 TĂNG TRUNG TÍNH 02/08/2022 T+7 77.00 78.89 4.55% NẮM GIỮ

HAH 69.00 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+5 69.70 65.20 -1.00% NẮM GIỮ

DCM 32.35 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+5 32.40 30.72 -0.15% NẮM GIỮ

REE 80.60 TĂNG TRUNG TÍNH 09/08/2022 T+2 82.00 76.01 -1.71% NẮM GIỮ

TNG 28.10 TĂNG TRUNG TÍNH 09/08/2022 T+2 28.90 26.67 -2.77% NẮM GIỮ



Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối Khách hàng cá nhân
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Phạm Tấn Phát
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