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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Chỉ số Dow Jones vượt lên trên MA20

• Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đà hồi phục trong
khi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi bài phát biểu của
chủ tịch Fed tại hội nghị Jackson Hole. Trong đó, nhóm
cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng khi lợi suất trái
phiếu giảm sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp.

• Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 1% và đồ thị giá vượt
lên trên đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao
dịch tăng mạnh. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này vẫn
đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá
có thể sẽ còn biến động quanh đường trung bình 20
phiên. 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 25/08 - - 0.52%

DB FTSE 24/08 14 12 0.53%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 24/08 - - -0.05%

Kim Kindex VN30 24/08 - - -0.18%

Premia MSCI 24/08 - - -0.22%

Fubon FTSE 25/08 500 6 -0.54%

E1VFVN30 24/08 100 2 -0.20%

FUEVFVND  24/08 (400) (11) -0.45%

FUESSVFL 15/08 1,600 29 0.75%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 25/08/2022 Tuần 22-26/08 Tháng 08/2022 Quý 3/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 101 (443) 1,604 517 517 4,589 

Tự doanh (32) (466) 899 1,661 1,661 3,038 

Cá nhân 333 2,294 (2,439) (1,813) (1,813) 4,264 



Khối ngoại quay trở lại mua ròng 101 tỷ, nhóm sản xuất thực
phẩm được mua ròng mạnh

Nguồn: YSradar



Tự doanh bán ròng nhẹ 32 tỷ

Top mua ròng

Mã Giá trị mua (tỷ đồng)

E1VFVN30 38.26

NAB 11.41

MSN 11.20

FPT 6.65

GAS 6.17

Top bán ròng

Mã Giá trị bán (tỷ đồng)

MWG 81.18

FUEKIV30 48.73

PVT 11.97

TCB 10.42

HPG 7.86



BUY

SELL

SELL

BUY

QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng 1,260 – 1,285 điểm trong phiên giao dịch kế

tiếp. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vẫn duy trì đà tăng với khối lượng giao dịch tăng thì xu hướng TĂNG

ngắn hạn có thể sẽ bền vững hơn và dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ cải thiện tích cực hơn. Ngoài ra, chỉ báo

tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn đang dần lạc quan trở lại và cơ hội mua mới

cũng gia tăng.

• 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 xem xét mua mới với tỷ trọng thấp và tăng dần khi chỉ số VN-Index vượt hoàn toàn

mức 1,285 điểm, nghĩa là các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét tăng nhẹ tỷ trọng cổ phiếu. Tuy nhiên, các

nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh của thị trường.

• 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/


Báo cáo dự phóng tái cơ cấu ETF quý 3/2022

Quỹ Van Eck Market Vector Vietnam ETF

• Ngày chốt số liệu 31/08/2022 ; Ngày công bố 09/08/2022

• Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 16/09/2022

• Thêm: HAG đáp ứng tiêu chuẩn của Quỹ VanEck Market Vector Vietnam ETF.

• Loại: Không loại mã nào

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

• Ngày chốt số liệu 26/08/2022 ; Ngày công bố 02/09/2022

• Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 16/09/2022

• Thêm: BVH, SHB đáp ứng tiêu chuẩn của Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

• Loại: KDH vì thanh khoản không đáp ứng, GTGD TB 3 tháng <10% GTGD TB các mã trong FTSE 
Vietnam Allshare Index

Xem chi tiết tại đây: https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-du-phong-tai-co-cau-etf-q3-2022-25-08-2022

https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-du-phong-tai-co-cau-etf-q3-2022-25-08-2022


Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vượt mức 127.5 điểm

• Chỉ số YS30 đóng cửa tăng 1.6% với khối lượng
giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20
phiên. Đồng thời, đồ thị giá cũng vượt mức kháng
cự 127.5 điểm, nhưng đồ thị giấ vẫn đang trong
giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có
thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn mức kháng cự
này trong ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn
của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín
hiệu mua 4 cổ phiếu BWE, DGC, DPM và FMC
cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn có thể sẽ xem
xét mua với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng khi
chỉ số YS30 vượt hoàn toàn mức kháng cự 127.5
điểm.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



CỔ PHIẾU KHUYẾN 
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DGC – Giá Photpho khó có thể hạ nhiệt trong 2022

Kháng cự ngắn hạn 102.30

Hỗ trợ ngắn hạn 90.27

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 115.15

Hỗ trợ trung hạn 80.15

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH



DGC – Giá Photpho khó có thể hạ nhiệt trong 2022

• DGC vừa công bố doanh thu Q2/2022 đạt 4,002 tỷ đồng, tăng 96% YoY, LNST đạt 1,894 tỷ, tăng 469% YoY. Lũy kế 6T2022, DGC ghi
nhận doanh thu 7,638 tỷ đồng, tăng 92% YoY, LNST đạt 3,401 tỷ đồng, tăng 444% YoY. Như vậy, DGC đã hoàn thành 63% kế hoạch
doanh thu và 97% kế hoạch LNST.

• Doanh thu Q2/2022 tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ giá bán các mặt hàng tiếp tục ở mức cao so với cùng kỳ do thiếu hụt nguồn cung
trong bối cảnh căng thẳng Nga – EU và nguồn cung giảm từ Trung Quốc. Ngoài ra, công với việc áp dụng công nghệ mới giúp giảm chi
phí nguyên liệu đầu vào, biên lợi nhuận gộp Q2/2022 đạt 53.1%, cải thiện mạnh so với mức 24.3% cùng kỳ.

• Sau khi giảm mạnh từ tháng 5/2022, giá photpho đã quay đầu tăng mạnh 20% trong 2 tháng qua. Nhìn chung, chúng tôi vẫn cho rằng giá
các mặt hàng photpho sẽ chưa thể hạ nhiệt sớm do vấn đề thiếu nguồn cung vẫn chưa thể giải quyết được trước 2023 (Trung Quốc sẽ
tăng 25% sản lượng sản xuất từ 2023).

• Trong 2022, nhà máy axit phosphoric điện tử mới, công suất 90,000 tấn/năm, vận hành thương mại từ Q4/2021 sẽ là động lực tăng
trưởng cho DGC. Bên cạnh đó, công nghệ mới giúp giảm chi phí cũng sẽ cải thiện biên lợi nhuận 2022. DGC có thể bắt đầu hoạt động
hết công suất từ Q3/2022.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, DGC đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 7.2x (tương ứng EPS TTM là 13,209 VNĐ). Mức Stock
Rating của DGC ở mức 95 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của DGC đóng cửa tăng 3.7% với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của
DGC cũng 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 DGC 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 với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng khi chỉ số VN-Index vượt được hoàn toàn vùng kháng cự ngắn
hạn.



DGC – Giá Photpho khó có thể hạ nhiệt trong 2022

Mã CP DGC 

Giá khuyến nghị 98.40 

Giá hiện tại 98.40 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH 

Mức mục tiêu ngắn hạn 121.74 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 23.72%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 90.27 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 6.04 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 23 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 24.69%

Khuyến nghị MUA

Diễn biến giá cổ phiếu DGC. Nguồn: YSVN



DPM – Giá phân bón vẫn duy trì ở mức cao

Kháng cự ngắn hạn 60.00

Hỗ trợ ngắn hạn 46.24

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 70.93

Hỗ trợ trung hạn 39.29

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH



DPM – Giá phân bón vẫn duy trì ở mức cao

• DPM ghi nhận doanh thu và LNST Q2/2022 lần lượt đạt 5,051 tỷ VND (+70% YoY) và 1,291 tỷ VND (+86% YoY) nhờ giá bán bình quân

tăng mạnh hơn chi phí khí đầu vào và sản lượng xuất khẩu tích cực. Lũy kế 6T2022, DPM ghi nhận doanh thu 10,936 tỷ đồng (+121%

YoY), LNST 3,417 tỷ đồng (+292% YoY), hoàn thành lần lượt 63% và 98% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2022.

• Giá urê tại Trung Quốc đã giảm 27% so với tháng 5/2022 nhưng vẫn cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng giá phân bón vẫn

sẽ tiếp tục giữ mức cao cho đến hết năm 2022 nhờ: 1) giá khí đốt kỳ vọng tiếp tục ở mức cao; 2) các công ty hóa chất lớn như Grupa

Azoty, Yara International ASA cho biết đã dừng sản xuất phân nitơ từ tháng 7 do giá khí đốt đầu vào quá cao; 3) Trung Quốc đã tăng sản

lượng phân bón nhưng sẽ hạn chế xuất khẩu để giữ ổn định nguồn cung trong nước.

• DPM có lợi thế so với các công ty sản xuất phân bón khác nhờ chi phí sản xuất thấp hơn. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng giá phân bón urê

sẽ tiếp tục cao và hỗ trợ KQKD của DPM trong nửa cuối năm. Chúng tôi cũng lưu ý gía urê trên thị trường quốc tế vẫn vẫn đang cao hơn

73% so với cùng kỳ.

• Ở mức giá đóng cửa hiện tại, DPM đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 3.3x (tương ứng EPS TTM là 14,451 VNĐ). Mức Stock

Rating của DPM 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 DPM đóng cửa tăng 7% với khối lượng giao dịch tăng đột biến 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 đồ thị giá có thể sẽ vượt hoàn toàn đường trung bình 20 và

50 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của DPM cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn

hạn có thể sẽ xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng khi chỉ số VN-Index vượt hoàn toàn vùng kháng cự

ngắn hạn.



DPM – Giá phân bón vẫn duy trì ở mức cao

Mã CP DPM 

Giá khuyến nghị 51.10 

Giá hiện tại 51.10 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH 

Mức mục tiêu ngắn hạn 57.04 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 11.62%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 46.24 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 1.96 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 18 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 10.06%

Khuyến nghị MUA

Diễn biến giá cổ phiếu DPM. 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 16.70 TĂNG TRUNG TÍNH 15/07/2022 T+30 16.20 15.54 3.09% NẮM GIỮ

QTP 16.50 TĂNG GIẢM 18/07/2022 T+29 16.00 15.86 3.13% NẮM GIỮ

VGC 68.80 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+27 54.10 63.23 27.17% NẮM GIỮ

NT2 25.80 TĂNG TĂNG 20/07/2022 T+27 25.45 24.86 1.38% NẮM GIỮ

ACB 25.00 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+25 24.65 24.29 1.42% NẮM GIỮ

DGW 72.80 TĂNG GIẢM 22/07/2022 T+25 62.50 67.93 16.48% NẮM GIỮ

KDC 67.00 TĂNG TĂNG 25/07/2022 T+24 64.20 65.66 4.36% NẮM GIỮ

GAS 116.50 TĂNG GIẢM 25/07/2022 T+24 107.80 111.63 8.07% NẮM GIỮ

GMD 52.70 TĂNG GIẢM 02/08/2022 T+18 52.50 50.34 0.38% NẮM GIỮ

VCB 82.00 TĂNG TRUNG TÍNH 02/08/2022 T+18 77.00 79.04 6.49% NẮM GIỮ

DCM 35.45 TĂNG TRUNG TÍNH 04/08/2022 T+16 32.40 31.72 9.41% NẮM GIỮ

REE 85.20 TĂNG TRUNG TÍNH 09/08/2022 T+13 82.00 80.04 3.90% NẮM GIỮ

VHC 89.10 TĂNG TRUNG TÍNH 16/08/2022 T+8 87.80 83.41 1.48% NẮM GIỮ

FPT 86.30 TĂNG TRUNG TÍNH 16/08/2022 T+8 88.90 84.71 -2.92% NẮM GIỮ

BSR 26.00 TĂNG TRUNG TÍNH 25/08/2022 T+1 26.00 24.39 0.00% NẮM GIỮ

DGC 98.40 TĂNG TRUNG TÍNH 26/08/2022 T+0 98.40 90.27 0.00% MUA

DPM 51.10 TĂNG TRUNG TÍNH 26/08/2022 T+0 51.10 46.24 0.00% MUA
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