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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nhận định diễn biến thị

trường hàng hóa và TTCK 

thế giới



Phố Wall điều chỉnh sau thời điểm nghỉ lễ

• Các chỉ số ít biến động trong phiên 07/09 và đà
tăng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công
nghệ khi thị trường không có quá nhiều thông tin
hỗ trợ và tâm lý cũng thận trọng hơn khi tình hình
dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở Mỹ.

• Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0.2% và đồ thị giá
tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới, nhưng khối lượng
giao dịch giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng.
Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của các chỉ số
chính vẫn duy trì ở mức TĂNG và các nhịp điều
chỉnh có thể chỉ xuất hiện trong 1-2 phiên. Rủi ro
ngắn hạn của các chỉ số vẫn đang ở mức thấp.

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 07/09 - - 0.96%

DB FTSE 06/09 - - 0.03%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 07/09 - - 0.77%

Kim Kindex VN30 06/09 - - 0.45%

Premia MSCI 06/09 - - -0.33%

E1VFVN30 07/09 4,400 107 1.14%

FUEVFVND  07/09 100 3 1.80%

FUESSVFL 26/08 - - 6.36%

Fubon FTSE 07/09 (2,500) (33) 0.19%



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT NAM



Khối ngoại gia tăng bán ròng 803 tỷ

Nguồn: YSradar
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh ở phiên kế tiếp khi áp lực bán chốt lời ở nhóm cổ phiếu

vốn hóa vừa và nhỏ tăng lên. Đồng thời, chúng tôi cho rằng thị trường điều chỉnh là hợp lý, nhất là nhóm cổ

phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang ở trạng thái quá mua. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển

vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Ngoài ra, chỉ

báo tâm lý vẫn trong vùng lạc quan và chưa có dấu hiệu rủi ro cao cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn là tập

trung vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

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

ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia

tăng tỷ trọng cổ phiếu.

• 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

VCI



VCI – Hoạt động IB mang lại tăng trưởng đáng kể

Kháng cự ngắn hạn 64.40

Hỗ trợ ngắn hạn 58.43

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 80.15

Hỗ trợ trung hạn 52.77

Xu hướng trung hạn TĂNG



VCI – Hoạt động IB mang lại tăng trưởng đáng kể
• 6 tháng đầu năm 2021, VCI ghi nhận doanh thu đạt 1,661 tỷ đồng, tăng trưởng +110% YoY và LNST đạt 702 tỷ đồng, tăng trưởng 117% YoY.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng tự doanh (+82% YoY), mảng môi giới và cho vay ký quỹ cũng ghi nhận tăng trưởng

doanh thu ấn tương, lần lượt đạt +95% YoY và +58% YoY.

• Cho năm 2021, VCI đặt mục tiêu doanh thu đạt 2,050 tỷ đồng (+19% YoY) và LNST đạt 1,250 tỷ đồng (+31% YoY). Theo đó, mảng IB dự kiến

sẽ ghi nhận lợi nhuận đạt hơn 400 tỷ đồng (gấp 4 lần so với cùng kỳ), lợi nhuận mảng tự doanh đạt 500 tỷ đồng (ngang bằng so với năm

2020) và lợi nhuận từ mảng môi giới và cho vay ký quỹ đạt 350 tỷ đồng (tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ). Nhờ tình hình thị trường chứng

khoán diễn ra rất thuận lợi trong 6 tháng đầu năm, BLĐ của VCI kỳ vọng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra ngay trong Q3/2021. VCI sẽ

cùng cố vị trí dẫn đầu của mình trong mảng IB nhờ một loạt các thương vụ lớn sẽ được thực hiện trong năm nay trong các lĩnh vực như cho

vay tiêu dùng, hàng tiêu dùng, BĐS, logistics và nông nghiệp.

• Chúng tôi kỳ vọng VCI sẽ vượt mạnh kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2021 với dự báo LNTT đạt 1.7 nghìn tỷ đồng (+76% YoY) nhờ

(1) Diễn biến thuận lợi của thị trường thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của mảng tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ (2) Một

loạt các thương vụ IB lớn sẽ được thực hiện trong năm nay với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD (trong 6 tháng đầu năm VCI chưa ghi nhận

doanh thu từ hoạt động IB) và dự kiến sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, VCI cũng còn rất nhiều room để gia tăng dư

nợ vay margin khi tỷ lệ dư nợ cho vay margin/VCSG của Công ty hiện đang ở mức 1.1x.

• Ở mức giá hiện tại, VCI đang được giao dịch ở P/B dự phóng là 2.5x. Mức Stock Rating của VCI ở mức 98 điểm cho nên chúng tôi duy trì

đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của VCI đạt mức cao nhất 52 tuần và đồ thij giá vượt lên trên

đường trung bình 20 ngày với KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai

đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn của VCI được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị

các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



Mã CP VCI 

Giá khuyến nghị 64.30 

Giá hiện tại 64.30 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 80.15 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 24.65%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 60.08 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 4.75 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 25 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 44.54%

Khuyến nghị MUA

VCI – Hoạt động IB mang lại tăng trưởng đáng kể



DANH MỤC YS30

SHS



SHS – Đồ thị giá kiểm định lại kháng cự 42.50

• Mức Stock Rating của SHS ở mức 98 điểm cho
nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức
xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của SHS đóng cửa tăng 3.1% với KLGD
tăng 49% so với mức KLGD trung bình 20 phiên.
Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích
lũy, nhưng dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu gia
tăng cho thấy đồ thị giá có thể sẽ nhanh chóng
kiểm định lại mức kháng cự ngắn hạn 42.50 trong
những phiên giao dịch tới. Xu hướng ngắn và
trung hạn của SHS vẫn duy trì ở mức TĂNG.

• Chúng tôi khuyến nghị các NĐT có thể tiếp tục
NẮM GIỮ cổ phiếu SHS.

Diễn biến giá cổ phiếu SHS. 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

HDC 65.00 TĂNG TĂNG 19/07/2021 T+37 53.00 63.07 22.64% NẮM GIỮ

GMD 50.80 TĂNG TĂNG 21/07/2021 T+35 41.35 49.62 22.86% NẮM GIỮ

DGW 92.80 TĂNG TĂNG 23/07/2021 T+33 70.28 82.55 32.04% NẮM GIỮ

DGC 114.70 TĂNG TĂNG 23/07/2021 T+33 86.40 110.64 32.75% NẮM GIỮ

DCM 24.65 TĂNG TĂNG 26/07/2021 T+32 18.40 23.33 33.97% NẮM GIỮ

ELC 20.40 TĂNG TĂNG 28/07/2021 T+30 14.70 18.88 38.78% NẮM GIỮ

AGR 17.45 TĂNG TĂNG 04/08/2021 T+25 14.00 15.63 24.64% NẮM GIỮ

SSI 60.40 TĂNG TĂNG 04/08/2021 T+25 56.50 58.27 6.90% NẮM GIỮ

NBC 17.90 TĂNG TĂNG 06/08/2021 T+23 12.40 16.62 44.35% NẮM GIỮ

REE 64.00 TĂNG TĂNG 27/08/2021 T+8 62.10 61.69 3.06% NẮM GIỮ

DXP 22.00 TĂNG TĂNG 30/08/2021 T+7 22.20 20.34 -0.90% NẮM GIỮ

PLC 39.30 TĂNG TĂNG 30/08/2021 T+7 37.80 35.86 3.97% NẮM GIỮ

GIL 63.40 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+6 64.20 61.56 -1.25% NẮM GIỮ

TLH 20.30 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+6 18.90 18.82 7.41% NẮM GIỮ

SMC 51.90 TĂNG TĂNG 31/08/2021 T+6 48.10 48.01 7.90% NẮM GIỮ

GVR 38.85 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+5 38.75 36.55 0.26% NẮM GIỮ

PVT 23.50 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+5 22.60 22.38 3.98% NẮM GIỮ

TDC 21.00 TĂNG TĂNG 01/09/2021 T+5 21.30 20.59 -1.41% NẮM GIỮ



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

DIG 33.30 TĂNG TĂNG 06/09/2021 T+2 35.65 32.04 -6.59% NẮM GIỮ

VSH 27.65 TĂNG TĂNG 06/09/2021 T+2 29.50 26.67 -6.27% NẮM GIỮ

HPG 50.70 TĂNG GIẢM 07/09/2021 T+1 51.20 47.90 -0.98% NẮM GIỮ

HSG 42.10 TĂNG TĂNG 07/09/2021 T+1 42.85 38.73 -1.75% NẮM GIỮ

VCI 64.30 TĂNG TĂNG 08/09/2021 T+0 64.30 63.98 0.00% MUA
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