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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Các chỉ số hồi phục sau căng thẳng chính trị hạ nhiệt

• Các chỉ số chứng khoán hồi phục mạnh sau căng
thẳng chính trị tại khu vực Đông Âu hạ nhiệt,
nhưng Tổng thống Biden cho rằng vẫn chưa xác
minh được việc rút quân của Nga, nhưng Nga và
Mỹ đã đồng ý tiếp tục đàm phán. Ở một mối lo
ngại khác, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã
tiếp tục đạt mức cao nhất kể từ 2020 đến nay,
điều này cho thấy lợi suất trái phiếu có thể sẽ còn
tiếp tục hướng về mức 2.268% trong ngắn hạn.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng mạnh 2.5% và đồ
thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích
lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ còn
biến động giằng co quanh đường trung bình 20
phiên trong vài phiên tới. 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 14/02 - - -0.06%

DB FTSE 14/02 - - 0.20%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 15/02 - - -0.16%

Kim Kindex VN30 14/02 - - 0.52%

Premia MSCI 14/02 - - 0.65%

Fubon FTSE 15/02 - - -0.82%

E1VFVN30 15/02 300 8 0.12%

FUEVFVND  15/02 200 6 0.91%

FUESSVFL 14/02 1,000 22 8.34%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh 1,002 tỷ, BĐS và
Ngân hàng là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất

Nguồn: YSradar
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1,495 – 1,510 điểm trong phiên kế

tiếp và thị trường có thể sẽ giảm nhẹ về cuối phiên khi dòng tiền vẫn còn suy yếu. Đồng thời, thị trường vẫn

còn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ còn biến động giằng co quanh đường

trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn tiếp tục tăng cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn

ở mức thấp và chiến lược phù hợp giai đoạn này là nắm giữ hoặc tìm kiếm cơ hội theo xu hướng dòng tiền.

• 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 duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 45-50% 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

KDH



KDH – Biên lợi nhuận tăng nhờ vào dự án Verosa

Kháng cự ngắn hạn 57.50

Hỗ trợ ngắn hạn 49.75

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 59.40

Hỗ trợ trung hạn 47.27

Xu hướng trung hạn TĂNG



KDH – Biên lợi nhuận tăng nhờ vào dự án Verosa
• LNST Q4/2021 của KDH tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi doanh thu giảm mạnh do công ty đã ghi nhận khoản lãi 198,5 tỷ đồng từ giao dịch mua

rẻ – KDH đã mua lại CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư hồi tháng 10/2021, như đã được thảo luận trong bài báo cáo trước đó của chúng

tôi được phát hành vào ngày 17/01. Theo BCTC Q4/2021, doanh thu của KDH đạt 590 tỷ đồng (-51% QoQ, -54% YoY) phần lớn đến từ việc bàn

giao các căn hộ còn lại tại dự án Lovera Vista và dự án Verosa Park.

• Biên lợi nhuận Q4/2021 đạt 82,2% bởi lợi nhuận từ các căn hộ thấp tầng tại dự án Verosa Park (diện tích lớn, giá bán cao và GVHB thấp) chiếm tỷ

trọng đáng kể trong tổng lợi nhuận gộp. Do đó, LNST của CĐCT mẹ đạt 414,3 tỷ đồng trong Q4/2021, vẫn tăng nhẹ (+30,9% QoQ/ +8,3% YoY)

mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ.

• Nhìn chung, KDH đã vượt kết hoạch LNST cả năm 2021, nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu. Doanh thu của KDH là 3.756,1 tỷ đồng

(-18,9% YoY) và LNST là 1.204,4 tỷ đồng (+4,3% YoY), tương đương hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch LNST.

• Chúng tôi cho rằng việc KDH đã mua lại 2 dự án mới trong năm 2021 là một dấu hiệu tích cực khi các nhà đầu tư có thể tăng kỳ vọng về tiềm

năng quỹ đất của KDH. Ngoài ra, công ty luôn có sự chuẩn bị rất tốt trong việc mở bán các dự án Classia và dự án An Dương Vương – hiện cả hai

dự án đều đang trong quá trình xây dựng, mặc dù chưa mở bán. Bên cạnh đó, KDH cũng có kế hoạch sẽ ra mắt thêm 2 dự án khác (là dự án

Clarita và KCN Lê Minh Xuân). Chúng tôi ước tính doanh thu từ 4 dự án này đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng LNST của

KDH sẽ cải thiện đáng kể trong 2 năm tới.

• Mức Stock Rating của KDH 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 KDH đóng cửa tăng 1.5% và giao dịch trên đường trung bình 20 phiên với KLGD tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị

giá của KDH có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn của KDH 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 dưới 5% và xem xét

tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 8.71% nếu Sức mạnh giá trên 80 điểm.



Mã CP KDH 

Giá khuyến nghị 53.50 

Giá hiện tại 53.50 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 59.40 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 11.02%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 50.57 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 1.74 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 22 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 5.00%

Khuyến nghị MUA

KDH – Biên lợi nhuận tăng nhờ vào dự án Verosa



DANH MỤC YS30

DGW



DGW – Tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh

• Mức Stock Rating của DGW ở mức 91 điểm cho nên
chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng
tăng trưởng của cổ phiếu này. Điểm tích cực là mức
Sức mạnh giá của DGW tăng trên mức 80 điểm cho nên
các NĐT ngắn hạn có thể xem xét tăng dần tỷ trọng cổ
phiếu.

• Đồ thị giá của DGW đóng cửa tăng 5.1% và vượt hoàn
toàn đường trung bình 20 phiên với KLGD tăng dần.
Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy
ngắn hạn cho thấy các NĐT ngắn hạn vẫn có cơ hội tích
lũy ở các nhịp điều chỉnh.

• Chúng tôi đã khuyến nghị mua DGW vào ngày
07/02/2022 với lợi nhuận tạm tính là 10.38% (xem chi
tiết tại: https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-07-
02-2022-thi-truong-co-the-tiep-tuc-tang-o-cac-phien-dau-
tuan-dgw-vib-vnd) cho nên các NĐT ngắn hạn có thể
tiếp tục NẮM GIỮ và có thể tăng tỷ trọng tại các nhịp
điều chỉnh với tỷ trọng giải ngân tối ưu là 30%.

Diễn biến giá cổ phiếu DGW. Nguồn: YSVN

https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-07-02-2022-thi-truong-co-the-tiep-tuc-tang-o-cac-phien-dau-tuan-dgw-vib-vnd
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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 33.50 TĂNG TĂNG 29/12/2021 T+35 30.05 32.81 11.48% NẮM GIỮ

SZC 78.80 TĂNG TĂNG 21/01/2022 T+18 71.70 71.42 9.90% NẮM GIỮ

HAH 72.30 TĂNG TĂNG 24/01/2022 T+17 64.00 66.31 12.97% NẮM GIỮ

VPG 58.60 TĂNG TRUNG TÍNH 25/01/2022 T+16 55.90 53.90 4.83% NẮM GIỮ

MSN 160.50 TĂNG GIẢM 26/01/2022 T+15 153.00 139.47 4.90% NẮM GIỮ

DGW 115.90 TĂNG GIẢM 07/02/2022 T+7 105.00 99.30 10.38% NẮM GIỮ

VIB 46.20 TĂNG TĂNG 07/02/2022 T+7 47.55 44.58 -2.84% NẮM GIỮ

FRT 98.20 TĂNG TRUNG TÍNH 08/02/2022 T+6 93.80 89.34 4.69% NẮM GIỮ

DPM 46.60 TĂNG TRUNG TÍNH 09/02/2022 T+5 44.20 42.09 5.43% NẮM GIỮ

VHC 73.00 TĂNG TĂNG 09/02/2022 T+5 67.60 64.05 7.99% NẮM GIỮ

DXG 37.30 TĂNG TĂNG 09/02/2022 T+5 35.30 31.54 5.67% NẮM GIỮ

ITA 16.30 TĂNG TRUNG TÍNH 10/02/2022 T+4 15.80 14.24 3.16% NẮM GIỮ

HTN 47.10 TĂNG TĂNG 10/02/2022 T+4 47.50 44.29 -0.84% NẮM GIỮ

VGC 53.60 TĂNG TĂNG 11/02/2022 T+3 54.80 49.41 -2.19% NẮM GIỮ

HAX 30.20 TĂNG TĂNG 11/02/2022 T+3 30.80 28.55 -1.95% NẮM GIỮ

PET 41.15 TĂNG TĂNG 14/02/2022 T+2 39.00 36.71 5.51% NẮM GIỮ

TPB 40.75 TĂNG TĂNG 14/02/2022 T+2 42.85 38.65 -4.90% NẮM GIỮ

KDH 53.50 TĂNG TĂNG 16/02/2022 T+0 53.50 53.27 0.00% MUA
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