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DIỄN BIẾN THỊ 
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Chỉ số hàng hóa CRB tiếp tục đạt mức cao

• Chỉ số giá hàng hóa CRB đóng cửa tăng hơn 1%,
mức cao nhất kể từ 2015 đến nay, điều này phản
ánh tình hình lạm phát khó có thể hạ nhiệt trong
ngắn và trung hạn cho nên chúng tôi đánh giá Fed
cũng sẽ nhanh chóng tăng lãi suất vào tháng
03/2022.

• Đồ thị giá của chỉ số CRB tiến sát mức kháng cự
ngắn hạn $267. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở
mức thấp và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn
biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho
thấy đồ thị giá có thể chỉ xuất hiện các nhịp điều
chỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của
chỉ số này vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Diễn biến chỉ số CRB. Nguồn: Tradingview



Phố Wall tiếp tục tăng điểm nhờ KQKD tích cực

• Phố Wall duy trì đà tăng ở các chỉ số chính, đặc
biệt nhóm cổ phiếu công nghệ quay trở lại đà tăng
mạnh khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có dấu
hiệu hạ nhiệt. Đồng thời, thông tin KQKD tích cực
cũng hỗ trợ chính cho đà tăng của thị trường,
nhưng các NĐT vẫn đang chờ đợi về số liệu lạm
phát sẽ công bố vào ngày 10/02/2022.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 2.1% và đồ thị giá
xuất hiện khoảng trống tăng giá. Đồng thời, đồ thị
giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên,
nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy
cho nên chỉ số này có thể sẽ xuất hiện nhịp điều
chỉnh và kiểm định lại vùng hỗ trợ 14,266 –
14,330 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Ngoài
ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số này 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 08/02 - - -0.59%

DB FTSE 08/02 - - -0.20%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 09/02 - - -0.26%

Kim Kindex VN30 08/02 - - -0.06%

Premia MSCI 08/02 - - -0.59%

Fubon FTSE 09/02 - - 0.35%

E1VFVN30 09/02 (4,600) (119) 0.83%

FUEVFVND  09/02 100 3 0.06%

FUESSVFL 08/02 - - 0.49%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại quay trở lại mua ròng 302 tỷ, CCQ ETF 
FUEVFVND được mua ròng mạnh

Nguồn: YSradar
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ kiểm định lại

ngưỡng 1,512 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên dòng

tiền vẫn có thể tiếp tục phân hóa, điểm nổi bật phiên nay đó là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã thu hút

dòng tiền quay trở lại, điều này có thể khiến nhóm cổ phiếu Bluechips điều chỉnh ngắn hạn. Đồng thời, chỉ

báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy chiến lược phù hợp giai đoạn này là gia tăng dần tỷ trọng cổ

phiếu.

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

nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tăng dần tỷ trọng cổ phiếu và mức phù hợp ở

giai đoạn hiện tại là 40-45% danh mục.

• 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/


TIÊU ĐIỂM CỔ PHIẾU

ITA, HTN



ITA – Đạt mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua

Kháng cự ngắn hạn 19.60

Hỗ trợ ngắn hạn 13.49

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 18.88

Hỗ trợ trung hạn 12.80

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH



ITA – Đạt mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua
• Quý 4/2021, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng, cao gấp 2.7 lần cùng kỳ và LNST thuộc về công ty mẹ đạt

hơn 118 tỷ đồng (cùng kỳ Công ty báo lỗ). Lũy kế năm 2021, ITA ghi nhận doanh thu đạt 936 tỷ đồng, tăng +44% YoY

và LNST đạt 295 tỷ đồng, tăng +65% YoY, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm qua của ITA. Tăng

trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm vừa qua của ITA chủ yếu nhờ doanh thu thuê đất KCN tăng +87%

YoY, đạt 712 tỷ đồng.

• Chúng tôi kỳ vọng ITA sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tích cực trong năm 2022 nhờ doanh thu

cho thuê đất KCN tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 nhờ dịch Covid-19 được kiểm soát. Chúng tôi cũng

lưu ý về việc tái khởi động lại dự án Nhiệt điện Kiên Lương sau nhiều năm bị trì hoãn sẽ đóng vai trò quan trọng giúp

ITA có thể duy trì tăng trưởng trong dài hạn.

• Mức Stock Rating của ITA ở mức 87 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng

của cổ phiếu này. Đồ thị giá của ITA đóng cửa tăng 2% và vượt lên trên đường trung bình 20 phiên với KLGD vẫn thấp

hơn mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của ITA đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chúng tôi đánh

giá cao đồ thị giá có thể sẽ còn tiếp tục biến động hẹp quanh mức trung bình 20 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn

của ITA 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.



Mã CP ITA 

Giá khuyến nghị 15.80 

Giá hiện tại 15.80 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TRUNG TÍNH 

Mức mục tiêu ngắn hạn 18.88 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 19.50%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 14.71 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.57 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 18 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 21.54%

Khuyến nghị MUA

ITA – Đạt mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua



HTN – Dự báo duy trì tăng trưởng mạnh 2022

Kháng cự ngắn hạn 53.00

Hỗ trợ ngắn hạn 41.50

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 57.35

Hỗ trợ trung hạn 39.98

Xu hướng trung hạn TĂNG



HTN – Dự báo duy trì tăng trưởng mạnh 2022
• Quý 4/2021, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2,655 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp chính đến

từ đại dự án du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp quốc tế tại TP.Quy Nhơn, Bình Định, Q7 Saigon Riverside Complex, Lavita

Charm và các dự án khác. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 20.7 tỷ đồng, tăng +20.3% YoY trong khi chi phí tài chính giảm giảm

nhẹ 1.5 tỷ đồng. Kết quả, HTN ghi nhận LNST đạt 98.3 tỷ đồng, tăng +66.6% YoY. Luỹ kế cả năm 2021, HTN ghi nhận doanh thu

đạt 6,168 tỷ đồng, tăng +35.4% YoY và LNST đạt 241 tỷ đồng, giảm -32.6% YoY.

• Tính tới cuối Q3/2021, lượng backlog (giá trị hợp đồng còn lại) của HTN đạt xấp xỉ 35 nghìn tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc về

các hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư Hưng Thịnh Land. HTN cho biết công ty sẽ tìm kiếm các hợp đồng xây dựng khu dân cư từ

các chủ đầu tư khác nhằm giảm thiểu rủi ro tập trung và khai thác các dự án mới tiềm năng. Với lượng backlog còn lại rất lớn,

doanh thu và lợi nhuận của HTN kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 nhờ dịch Covid-19 được kiểm soát, ngoài ra

Công ty cũng thực hiện thêm các dự án trọng điểm tại các khu vực như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Vũng Tàu, Bình

Dương. Chúng tôi kỳ vọng LNST của HTN sẽ tăng trưởng +95% YoY.

• Bên cạnh đó, HTN cũng đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng TTTM trị giá 230 tỷ đồng thuộc dự án Richmond City.

• Ở mức giá hiện tại, HTN đang được giao dịch tại P/E dự phóng năm 2022 là 10.9x. Mức Stock Rating của HTN ở mức 85 điểm cho

nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của HTN đóng cửa tăng 6.7% với

KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của HTN vượt lên trên đường trung bình 20 phiên

và có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của HTN 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.



Mã CP HTN 

Giá khuyến nghị 47.50 

Giá hiện tại 47.50 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 57.35 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 20.73%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 44.73 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 5.31 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 24 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 25.15%

Khuyến nghị MUA

HTN – Dự báo duy trì tăng trưởng mạnh 2022



DANH MỤC YS30

DIG



DIG – Hạn chế bắt đáy ở mức giá hiện tại

• Mức Stock Rating của DIG ở mức 92 điểm cho
nên chúng tôi vẫn duy trì đánh giá TÍCH CỰC
mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của DIG đóng cửa tăng 7% với KLGD
tăng mạnh so với mức KLGD trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn
biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực và rủi
ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên chúng tôi
đánh giá đây chỉ là các nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi
giảm kéo dài.

• Theo mô hình giá, mức hỗ trợ mạnh là 37.90 và
xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do
đó, các NĐT ngắn hạn chưa nên bắt đáy ở mức
giá hiện tại. Diễn biến giá cổ phiếu DIG. 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

STB 35.05 TĂNG TĂNG 29/12/2021 T+31 30.05 32.77 16.64% NẮM GIỮ

SZC 76.50 TĂNG TĂNG 21/01/2022 T+14 71.70 70.84 6.69% NẮM GIỮ

HAH 69.00 TĂNG TĂNG 24/01/2022 T+13 64.00 62.54 7.81% NẮM GIỮ

VPG 56.50 TĂNG TRUNG TÍNH 25/01/2022 T+12 55.90 53.90 1.07% NẮM GIỮ

MSN 146.60 TĂNG GIẢM 26/01/2022 T+11 153.00 137.26 -4.18% NẮM GIỮ

VPB 37.10 TĂNG TĂNG 27/01/2022 T+10 35.90 34.61 3.34% NẮM GIỮ

DGW 110.00 TĂNG GIẢM 07/02/2022 T+3 105.00 97.61 4.76% NẮM GIỮ

VIB 47.90 TĂNG TĂNG 07/02/2022 T+3 47.55 43.93 0.74% NẮM GIỮ

FRT 95.80 TĂNG TRUNG TÍNH 08/02/2022 T+2 93.80 85.76 2.13% NẮM GIỮ

DPM 43.80 TĂNG TRUNG TÍNH 09/02/2022 T+1 44.20 38.73 -0.90% NẮM GIỮ

VHC 68.70 TĂNG TĂNG 09/02/2022 T+1 67.60 59.26 1.63% NẮM GIỮ

DXG 35.60 TĂNG TĂNG 09/02/2022 T+1 35.30 30.86 0.85% NẮM GIỮ

ITA 15.80 TĂNG TRUNG TÍNH 10/02/2022 T+0 15.80 15.67 0.00% MUA

HTN 47.50 TĂNG TĂNG 10/02/2022 T+0 47.50 47.19 0.00% MUA
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