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Giá dầu Brent giảm về hỗ trợ $76.7

• Giá dầu Brent tiếp tục đà giảm với phiên thứ 5 liên tiếp
và giảm về mức tháng 12/2021 khi các nhà đầu tư cân
bằng các dấu hiệu nhu cầu toàn cầu yếu với sự lạc quan
về việc Trung Quốc mở cửa trở lại và gián đoạn nguồn
cung. Đồng thời các nền kinh tế lớn cũng đang chứng
kiến sự sụt giảm trong sản xuất. Trong khi dữ liệu của
chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô giảm 5.2 triệu
thùng, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh
bất ngờ cho thấy nhu cầu vẫn yếu.

• Đồ thị giá của giá dầu Brent giảm về mức hỗ trợ $76.7
và đồ thị giá giảm vào vùng quá bán cho thấy đồ thị giá
có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong
ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn của giá dầu Brent
vẫn ở mức cao cho thấy xu hướng GIẢM ngắn hạn vẫn
chưa có dấu hiệu kết thúc.

Diễn biến giá dầu Brent. Nguồn: Tradingview



Nasdaq và S&P500 chấm dứt chuỗi giảm điểm

• Phố Wall hồi phục với chỉ số Dow Jones có hai phiên tăng
điểm liên tiếp, trong khi đó chỉ số S&P500 và Nasdaq kết
thúc chuỗi giảm điểm liên tiếp. Số đơn thất nghiệp lần đầu
tăng nhẹ lên 230,000 so với 225,000 trong tuần trước, cao
hơn ước tính đồng thuận của thị trường là 228,000. Đồng
thời, các nhà đầu tư vẫn đang giao dịch thận trọng và theo
dõi tình hình lạm phát sẽ được công bố vào ngày 09/12 với
chỉ số CPI dự kiến sẽ tăng 0.2% trong tháng 11, dẫn đến
mức tăng CPI sẽ tăng 7.2% so với cùng kỳ năm 2021.

• Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.5% và đồ thị giá giao
dịch dưới đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao
dịch giảm dưới mức trung bình 20 phiên. 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 tiếp tục biến động quanh
đường trung bình 20 trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng
ngắn hạn của chỉ số Dow Jones 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 07/12 450 151 1.52%

DB FTSE 07/12 - - -0.20%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 07/12 - - 1.44%

Kim Kindex VN30 07/12 - - 3.73%

Premia MSCI 07/12 - - 0.20%

Fubon FTSE 08/12 3,000 28 2.13%

E1VFVN30 07/12 - - 0.82%

FUEVFVND  07/12 - - 1.43%

FUESSVFL 07/12 - - 1.18%
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Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 08/12/2022 Tuần 5-09/12 Tháng 12/2022 Quý 4/2022
6 tháng cuối 

năm 2022
Năm 2022

Khối ngoại 617                  3,858               7,181               22,780             19,167             23,039             

Tự doanh 97                    (357)                 14                    (4,394)              (3,054)              (1,678)              

Cá nhân (492)                 (1,960)              (5,207)              (15,337)            (12,779)            (6,582)              



Nguồn: YSradar

Khối ngoại mua ròng 617 tỷ, cổ phiếu VIC tiếp tục được
mua ròng mạnh



Tự doanh mua ròng 97 tỷ

Top mua ròng Top bán ròng

Mã
Giá trị mua

(tỷ đồng)

VCB 34.52               

DXG 22.19               

VHM 21.90               

STB 20.11               

DDG 19.89               

Mã
Giá bị bán

(tỷ đồng)

E1VFVN30 113.08             

FUEVFVND 96.69               

FUESSVFL 12.98               

NBB 11.98               

TCH 10.66               
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Quan điểm thị trường ngắn hạn
• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ

kiểm định mức 1,030 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều

hướng tích cực ngắn hạn cho nên nhịp điều chỉnh có thể kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc và thị trường

chưa có dấu hiệu điều chỉnh mạnh ở những phiên giao dịch tới. Chỉ số VN-Index vẫn có kịch bản sẽ kiểm

định lại vùng kháng cự 1,110 – 1,115 điểm trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm

và vẫn trong vùng lạc quan.

• 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 nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và hạn chế mua mới trong giai đoạn này.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


Chỉ số YS30 – Các NĐT chưa nên mua mới trong giai đoạn này

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 81.21 điểm (+0.6% so với
phiên trước đó) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ và
thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá
tiếp tục trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị
giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong vài
phiên tới và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các cổ
phiếu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30
vẫn duy trì ở mức TĂNG.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng ngắn hạn của chúng tôi xuất
hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu VCB cho nên chúng tôi
khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét bán cổ phiếu
VCB và cơ cấu lại danh mục, đặc biệt chưa nên mua
mới trong giai đoạn này.

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

CTG 27.80 TĂNG TĂNG 28/10/2022 T+30 23.95 25.52 16.08% NẮM GIỮ

BID 39.00 TĂNG TĂNG 01/11/2022 T+28 34.55 37.33 12.88% NẮM GIỮ

NT2 26.80 TĂNG TRUNG TÍNH 24/11/2022 T+11 25.00 24.21 7.20% NẮM GIỮ

STB 21.70 TĂNG GIẢM 25/11/2022 T+10 18.20 19.74 19.23% NẮM GIỮ

VNM 81.00 TĂNG TĂNG 28/11/2022 T+9 82.20 80.45 -1.46% NẮM GIỮ

REE 77.40 TĂNG TRUNG TÍNH 29/11/2022 T+8 72.50 73.19 6.76% NẮM GIỮ

FRT 72.90 TĂNG GIẢM 30/11/2022 T+7 66.40 64.03 9.79% NẮM GIỮ

BMP 58.60 TĂNG GIẢM 01/12/2022 T+6 59.30 54.50 -1.18% NẮM GIỮ

HDB 16.50 TĂNG GIẢM 02/12/2022 T+5 15.95 15.54 3.45% NẮM GIỮ
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