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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Small Black Candle”.  Khối 

lượng giao dịch tăng nhưn nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Nến giằng co không xác định 

xu hướng cùng khối lượng thấp là điều thường thấy trước 2 tuần nghỉ lễ. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Sau phiên Break out” khỏi mô hình lá cờ ngày 3/1/2023 thị trường 

có 5 phiên giao dịch với mô hình nến nhỏ với giá thấp nhất không giảm qua vùng cao nhất 

của nến “Break out” – Đây là tín hiệu giao dịch tốt giống như các mô hình tích lũy theo 

trường phái kỹ thuật. (ii) VN-Index hoàn thiện xong mô hình lá cờ khi đã có cán cờ và lá 

cờ.và về lý thuyết, chỉ số có thể tiến tới vùng giá 1,216 điểm – Dường như chúng ta đang 

trong giai đoạn khởi động cả chân sóng 3. (iii) Dải băng chưa mở ra để hỗ trợ giá lên nhằm 

thúc đẩy đà tăng mạnh của chỉ số - Đây là điểm trừ lúc này và dải băng vẫn đóng vai trò 

kháng cự. (iv) Dòng tiền có sự xoay tua tốt và chúng tôi nhận thấy nhóm đầu tư công đang 

kể câu chuyện ngành cho năm 2023 – Tín hiệu tốt cho câu chuyện dẫn dắt của thị trường. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 10 mã cho tín hiệu mua,  

11 mã cho tín hiệu bán, 09 mã cho tín hiệu đi ngang. VNM, VCB, VRE, VIB, GAS, PLX, 

HPG, STB ...cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index 

có xác suất tăng điểm là 51% và 45.16% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ tăng điểm vào ngày mai. Chúng tôi cho rằng lựa chọn cổ phiếu quan trọng 

hơn nhìn điểm số lúc này. Kháng cự là 1,100 điểm. Hỗ trợ vùng 970 điểm.   

 

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD) 

 

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày 

 

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai 

 

Biểu đồ trong ngày:  

 

• Liệu lạm phát có lặp lại lịch sử của thập niên 1970 ?; 

• Làn sóng Covid của Trung Quốc thực sự lớn đến mức nào?; 

 

TTCK Mỹ: S&P 500 cố gắng thiết lập một Break out” khỏi nền giá ngày hôm qua nhung 

chưa thành công. Đường “Confimation Line” đã đóng vai trò kháng cự trong phiên tối qua. 

Phản ứng thường thấy theo mô hình. Dự báo tối nay chỉ số sẽ kiểm định lại kháng cự này 

lần nữa. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 511 Tổng số cổ phiếu giao dịch 206 Tổng số cổ phiếu giao dịch 311

Số cổ phiếu không có giao dịch 61 Số cổ phiếu không có giao dịch 135 Số cổ phiếu không có giao dịch 549

Số cổ phiếu tăng giá 216 / 37.76% Số cổ phiếu tăng giá 90 / 26.39% Số cổ phiếu tăng giá 124 / 14.42%

Số cổ phiếu giảm giá 192 / 33.57% Số cổ phiếu giảm giá 46 / 13.49% Số cổ phiếu giảm giá 111 / 12.91%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 164 / 28.67% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 205 / 60.12% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 625 / 72.67%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

Khối lượng 57,347,675 34,102,658 23,245,017 Khối lượng 1,237,600 208,356 1,029,244 Khối lượng 474,900 153,330 321,570

% KL toàn thị trường 10,50% 6,24% % KL toàn thị trường 2,33% 0,39% % KL toàn thị trường 1,60% 0,52%

Giá trị 1571,96 tỷ 1136,17 tỷ 435,78 tỷ Giá trị 30,90 tỷ 3,28 tỷ 27,62 tỷ Giá trị 7,99 tỷ 3,46 tỷ 4,54 tỷ

% GT toàn thị trường 21,94% 15,85% % GT toàn thị trường 6,69% 0,71% % GT toàn thị trường 2,64% 1,14%

UPCOMHNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT) 
 

TỐP 10 VỐN HÓA 

 

STT Mã CK KL Giá Thay đổi P/E P/B EPS Vốn hóa

1 VCB 2,112,500   87,300   400 (0.46%) 20.81    3.22      4,195        413,149        

2 VHM 894,100     49,750   -450 (-0.9%) 5.52      1.55      9,015        216,630        

3 BID 924,000     41,300   300 (0.73%) 23.89    2.07      1,729        208,917        

4 VIC 1,742,900   54,500   -500 (-0.91%) (79.56)   1.51      (685)         207,859        

5 GAS 256,300     104,600 100 (0.1%) 24.01    3.45      4,356        200,199        

6 VNM 1,196,000   81,000   300 (0.37%) 17.93    5.00      4,517        169,286        

7 CTG 3,055,300   28,550   -550 (-1.89%) 8.53      1.29      3,347        137,204        

8 MSN 613,400     95,400   -1,100 (-1.14%) 13.12    3.82      7,269        135,823        

9 VPB 13,485,000 18,700   -150 (-0.8%) 7.06      1.23      2,647        125,537        

10 HPG 26,852,100 19,800   200 (1.02%) 2.76      1.17      7,166        115,133         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Đầu tư công dạy sóng 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.86 điểm (- 0.08%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Bán buôn, nông lâm ngư, tài chính khác, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, khai 

khoáng, xây dựng, dịch vụ lưu trú ăn uống và giải trí… là nhóm tăng giá mạnh nhất 

trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như VCG, LCG, HPG, HSG, 

NKG, BCC, HT1, PLX, DGW, ASM, BAF, APC, HAG, HNG, VIF, IPA, TVC, GEX, TSB 

… Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) LCG tăng giá tốt và giao dịch đúng theo nguyên tắc Pokarity chúng tôi kỳ vọng như báo 

cáo ngày hôm qua: 

✓ Cây nến tăng xóa sạch hay cây nến giảm cho thấy Momumtem là rất mạnh; 

✓ Giá tăng kèm theo sự gia tăng của khối lượng và khối lương giao dịch trên mức 

trung bình 20 ngày – Tín hiệu kỹ thuật tốt; 

✓ Dải băng trên đang mở ra hỗ trợ giá lên; 

✓ Cổ phiếu dẫn dắt nhóm đầu tu công tăng giá mạnh; 

✓ Mô hình tương tự xuất hiện ở HHV, VCG…; 

 

(ii) Nhóm xi măng đang thiết lập mốc cao mới cho thấy kỳ vọng về giải ngân đầu tu công 

với BCC, HT1…là các cổ phiếu tiêu biểu: 

✓ Mô hình giao dịch thiết lập sóng tăng giá số 3 (Cả BCC và HT1); 

✓ RSI(14) xác nhận mẫu hình tăng giá vẫn còn mạnh; 

✓ Momumtem giá đang có xu hướng tăng mạnh; 

✓ Nhà đầu tư có thể đầu tư vào nhóm này với HT1 có thanh khoản tốt nhất; 

 

(iii) PLX tiếp tục thiết lập mốc cao mới: 

✓ Giá và RSI(14) xác nhận xu hướng tăng vẫn còn khá mạnh và phù hợp với sóng 3; 

✓ Dải băng có xu hướng mở ra hỗ trợ giá lên, giá bám biên dải băng; 

✓ Khối ngoại đóng vai trò đẩy giá cổ phiếu; 

✓ Doanh thu hợp nhất của PLX đạt 300.000 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 

2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.068 tỷ đồng, giảm 45%; 

✓ Kháng cự tiềm năng của PLX quanh vùng giá 40; 

 

(2) Chế biến thủy sản, thực phẩm đồ uống, sản xuất thiết bị máy móc, bất động sản, sản 

xuất nhựa hóa chất… là nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt 

bởi các cổ phiếu như: ANV, FMC, VHC, MSN, SAB, MCG, NHH, BCM, DXG, HDC, 

HDG, KBC, LDG, SJS, VHM, VIC, DCM, BMP, DGC…Ngành thực phẩm tuy điều chỉnh 

giảm nhưng phần lớn mã cổ phiếu trong ngành tăng giá như DBC… Các điểm cần lưu ý ở 

những nhóm ngành này: 

 

(i) ANV điều chỉnh giảm giá nhưng mô hình chưa có tín hiệu tiêu cực: 

 

✓ Giá dường như nhận được sự hỗ trợ tại đỉnh cũ sau khi phá là vùng giá 27; 

✓ Giá tăng khối lượng tăng và giá giảm khối lượng giảm; 

✓ Dải băng trên mở ra và các đường trung bình động hướng lên xác nhận xu hướng 

tăng của giá; 

 

(ii) DBC vẫn giao dịch tốt trong nhóm thực phẩm tuy nhiên đồ thị hiện tại có dấu hiệu đi 

ngang: 

 

✓ Hỗ trợ ngắn quanh vùng 15.1 và hỗ trợ mạnh quanh vùng 14.3; 

✓ Cả dải băng và các đường trung bình đang thu hẹp lại – Cảnh báo sự biến đông 

mạnh. Do vậy, về kỹ thuật, việc chờ điểm đột phá sẽ là vùng giao dịch an toàn; 

✓ Năm 2023, Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 24.562 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 569 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm 2022 với 

doanh thu 22.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 918 tỷ đồng, ước tính kế hoạch 

năm 2023, doanh thu tăng 8,9% và lợi nhuận sau thuế giảm 38% nhưng sẽ cao hơn 

thực hiện của năm 2022; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Small Black Candle”.  Khối 

lượng giao dịch tăng nhưn nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Nến giằng co không xác định 

xu hướng cùng khối lượng thấp là điều thường thấy trước 2 tuần nghỉ lễ. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Sau phiên Break out” khỏi mô hình lá cờ ngày 3/1/2023 thị trường 

có 5 phiên giao dịch với mô hình nến nhỏ với giá thấp nhất không giảm qua vùng cao nhất 

của nến “Break out” – Đây là tín hiệu giao dịch tốt giống như các mô hình tích lũy theo 

trường phái kỹ thuật. (ii) VN-Index hoàn thiện xong mô hình lá cờ khi đã có cán cờ và lá 

cờ.và về lý thuyết, chỉ số có thể tiến tới vùng giá 1,216 điểm – Dường như chúng ta đang 

trong giai đoạn khởi động cả chân sóng 3. (iii) Dải băng chưa mở ra để hỗ trợ giá lên nhằm 

thúc đẩy đà tăng mạnh của chỉ số - Đây là điểm trừ lúc này và dải băng vẫn đóng vai trò 

kháng cự. (iv) Dòng tiền có sự xoay tua tốt và chúng tôi nhận thấy nhóm đầu tư công đang 

kể câu chuyện ngành cho năm 2023 – Tín hiệu tốt cho câu chuyện dẫn dắt của thị trường. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 10 mã cho tín hiệu mua,  

11 mã cho tín hiệu bán, 09 mã cho tín hiệu đi ngang. VNM, VCB, VRE, VIB, GAS, PLX, 

HPG, STB ...cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có 

xác suất tăng điểm là 51% và 45.16% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ tăng điểm vào ngày mai. Chúng tôi cho rằng lựa chọn cổ phiếu quan trọng hơn nhìn 

điểm số lúc này. Kháng cự là 1,100 điểm. Hỗ trợ vùng 970 điểm. 
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HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY 
 

Ticker Pivot BC TC NarrowRange R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

HNX30 346.86 345.51 348.22 NO 354.83 360.08 368.05 373.3 341.61 333.64 328.39 320.42

HNXINDEX 209.75 209.3 210.19 NO 212.05 213.48 215.78 217.21 208.32 206.02 204.59 202.29

UPINDEX 72.56 72.6 72.52 YES 72.88 73.27 73.59 73.98 72.17 71.85 71.46 71.14

VN30 1059.57 1059.08 1060.05 YES 1067.04 1073.56 1081.03 1087.55 1053.05 1045.58 1039.06 1031.59

VNINDEX 1052.04 1051.59 1052.48 YES 1058.32 1063.73 1070.01 1075.42 1046.63 1040.35 1034.94 1028.66

VNXALL 1620.02 1618.29 1621.75 NO 1632.95 1642.41 1655.34 1664.8 1610.56 1597.63 1588.17 1575.24

VN30F1M 1055.6 1055.1 1056.1 YES 1063.8 1071 1079.2 1086.4 1048.4 1040.2 1033 1024.8

VN30F1Q 1044.17 1043.5 1044.83 YES 1050.33 1055.17 1061.33 1066.17 1039.33 1033.17 1028.33 1022.17

VN30F2M 1051.27 1050.75 1051.78 YES 1058.63 1064.97 1072.33 1078.67 1044.93 1037.57 1031.23 1023.87

VN30F2Q 1030.53 1030.15 1030.92 YES 1039.97 1048.63 1058.07 1066.73 1021.87 1012.43 1003.77 994.33

BID 41.25 41.22 41.28 YES 41.75 42.2 42.7 43.15 40.8 40.3 39.85 39.35

BVH 47.87 47.8 47.93 NO 48.23 48.47 48.83 49.07 47.63 47.27 47.03 46.67

CTG 28.77 28.88 28.66 NO 28.98 29.42 29.63 30.07 28.33 28.12 27.68 27.47

FPT 80.63 80.75 80.52 NO 81.07 81.73 82.17 82.83 79.97 79.53 78.87 78.43

GAS 104.1 103.85 104.35 NO 105.1 105.6 106.6 107.1 103.6 102.6 102.1 101.1

GVR 14.28 14.23 14.34 NO 14.57 14.73 15.02 15.18 14.12 13.83 13.67 13.38

HDB 16.7 16.67 16.72 NO 16.9 17.05 17.25 17.4 16.55 16.35 16.2 16

HPG 19.7 19.65 19.75 NO 20.2 20.6 21.1 21.5 19.3 18.8 18.4 17.9

KDH 27.83 27.8 27.87 NO 28.17 28.43 28.77 29.03 27.57 27.23 26.97 26.63

MBB 18.22 18.23 18.21 YES 18.33 18.47 18.58 18.72 18.08 17.97 17.83 17.72

MSN 95.3 95.25 95.35 YES 97 98.6 100.3 101.9 93.7 92 90.4 88.7

MWG 42.23 42.25 42.22 YES 42.57 42.93 43.27 43.63 41.87 41.53 41.17 40.83

NVL 13.97 13.98 13.96 YES 14.13 14.32 14.48 14.67 13.78 13.62 13.43 13.27

PDR 14.23 14.23 14.24 YES 14.52 14.78 15.07 15.33 13.97 13.68 13.42 13.13

PLX 36.37 36.13 36.61 NO 37.63 38.42 39.68 40.47 35.58 34.32 33.53 32.27

POW 11.6 11.55 11.65 NO 11.85 12 12.25 12.4 11.45 11.2 11.05 10.8

SAB 177.47 178.15 176.78 NO 178.83 181.57 182.93 185.67 174.73 173.37 170.63 169.27

SSI 18.87 18.85 18.88 YES 19.28 19.67 20.08 20.47 18.48 18.07 17.68 17.27

STB 24.8 24.72 24.87 NO 25.45 25.95 26.6 27.1 24.3 23.65 23.15 22.5

TCB 27.58 27.65 27.52 NO 27.87 28.28 28.57 28.98 27.17 26.88 26.47 26.18

TPB 22.53 22.55 22.52 YES 22.77 23.03 23.27 23.53 22.27 22.03 21.77 21.53

VCB 87.8 88.05 87.55 NO 89.4 91.5 93.1 95.2 85.7 84.1 82 80.4

VHM 49.97 50.08 49.86 NO 50.18 50.62 50.83 51.27 49.53 49.32 48.88 48.67

VIB 21.13 21.13 21.14 YES 21.42 21.68 21.97 22.23 20.87 20.58 20.32 20.03

VIC 54.37 54.3 54.43 NO 55.13 55.77 56.53 57.17 53.73 52.97 52.33 51.57

VJC 108.87 108.75 108.98 NO 109.73 110.37 111.23 111.87 108.23 107.37 106.73 105.87

VNM 81.03 81.05 81.02 YES 81.47 81.93 82.37 82.83 80.57 80.13 79.67 79.23

VPB 18.75 18.77 18.73 NO 18.95 19.2 19.4 19.65 18.5 18.3 18.05 17.85

VRE 29.08 28.92 29.24 NO 29.72 30.03 30.67 30.98 28.77 28.13 27.82 27.18

VRE 29.93 29.65 30.22 NO 31.32 32.13 33.52 34.33 29.12 27.73 26.92 25.53  
 

• Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi 

mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. 

• Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. 

 

 

 

 

 

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN  

 
Ticker Volume AvgVolume 10 Days Change % Daily Returns %

VCG 15,736,400   7,661,840                    205           6.91

HHV 7,352,100     3,608,670                    204           6.86

DRH 6,040,800     2,936,190                    206           6.95

C4G 5,767,900     1,964,810                    294           6.6

FCN 5,637,800     2,765,360                    203.87 6.93

NRC 3,054,800     1,258,750                    243           9.09

E1VFVN30 2,247,900     477,230                       471           0.11

HT1 1,461,700     414,640                       352.52 6.85

SHI 1,355,700     516,510                       262           0.31

BCC 1,288,700     516,670                       249           9.18

AFX 1,189,400     271,360                       438.31 -4.2

LGL 901,200        172,530                       522           6.82

NHV 850,300        232,060                       366           -15

G36 800,700        364,180                       220           6.15

PFL 619,000        163,280                       379           3.45

NTL 551,300        235,310                       234.29 1.87

LCM 449,900        157,730                       285           0

MSR 372,800        133,880                       278           4.31

IPA 329,800        122,440                       269           4.88

KSQ 234,500        69,720                         336           -5.56

EIN 226,400        94,740                         238.97 -3.45

SJS 219,800        13,330                         1,649        -4.48

TKG 180,400        40,700                         443           0

TLG 156,400        73,940                         212           4.68

KHP 155,200        54,690                         284           -0.9

HOM 135,000        35,380                         381.57 8.51

SRC 111,700        18,620                         600           -4.65

GMX 111,600        5,520                           2,022        9.68

DDN 98,200          19,020                         516           4.81

SDD 82,100          32,970                         249           0

BTS 71,500          9,940                           719           8.96

SRB 67,800          11,830                         573           10.53

VTV 61,500          16,410                         375           2.22

THG 60,600          25,420                         238           2.04

ICF 57,800          10,100                         572           10.53

ONE 53,600          5,710                           939           0

VNH 48,800          21,710                         225           4

TYA 39,300          7,160                           549           0.4

SCJ 38,900          14,620                         266           9.37

PVM 36,800          4,410                           834           11  
 

• Lưu ý: VCG, C4G, FCN… bùng nổ khối lượng giao dịch;
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI 

 

 
Ngày khuyến nghị Mã CK Khuyến nghị hành động Giá mua/bán Hiệu suất sinh lời Ghi chú

10-Jan LCG Mua thêm ≤ 8.8 10% -20% Giá tăng tốt từ hỗ trợ MA(20)/Khối ngoại hỗ trợ mua ròng/RSI(14) bắt đầu vào vùng quá mua cho thấy nhịp tăng mạnh có thể bắt đầu

10-Jan VCG Mua thêm ≤ 19.8 10% -20% Giá tăng tốt từ hỗ trợ MA(20)/Khối ngoại hỗ trợ mua ròng/RSI(14) bắt đầu vào vùng quá mua cho thấy nhịp tăng mạnh có thể bắt đầu

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi mở mua thêm 02 cổ phiếu; 

• Chúng tôi nhận thấy nhóm đầu tư công sẽ vẫn là nhóm giao dịch tốt và kể câu chuyện ngành của năm do vậy giai đoạn này tích lũy thậm chí mua đuổi nhóm ngành này không hẳn quá 

rủi ro; 

• Ngoài ngành xây dựng, nhóm xi măng, thép và đá cũng giao dịch tốt tạo hiệu ứng tăng giá mạnh mẽ theo câu chuyện đầu tư công – Điều này có vẻ tương tự như câu chuyện về ngành 

bất động sản năm 2021; 

• Nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục xoay tua tăng giá đóng vai trò nâng đỡ chỉ số: VCB, LPB, STB…vẫn là nhóm giao dịch tốt; 

 

 

Các thức chốt lời và dừng lỗ 

 
• Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để 

đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy). 

• Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn: 

• Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm; 

• Đặt mức dừng lỗ theo điểm “Uncle”: Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được; 

• Đặt mức dừng lỗ 10% ; 
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BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY 

 

Liệu lạm phát có lặp lại lịch sử của thập niên 1970 ? 

 

 

 

Làn sóng Covid của Trung Quốc thực sự lớn đến mức nào? 

 

Làn sóng cái chết của người nổi tiếng là trường hợp mới nhất đặt ra câu hỏi về số ca nhiễm 

và tử vong do Covid-19 chính thức đến từ Trung Quốc. The Guardian đưa tin rằng những 

ngôi sao đã qua đời của thế giới điện ảnh, opera và thể thao nằm trong số những người qua 

đời đã làm dấy lên những cuộc trò chuyện sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về tính chính 

xác của số liệu thống kê chính thức báo cáo tương đối ít người nhiễm và rất ít trường hợp tử 

vong do vi-rút. 

 

Sau khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ chiến lược không có Covid vào đầu tháng 12, 

các ca nhiễm bệnh đã gia tăng, nhưng các số liệu của chính phủ về hậu quả không khớp với 

các báo cáo về các bệnh viện và cơ sở hỏa táng quá tải. Gần đây nhất, ngày 4/1, Trung Quốc 

báo cáo khoảng 9.300 ca mắc Covid-19 mới và 1 trường hợp tử vong, với mức cao nhất là 5  

 

và 7 ca tử vong hàng ngày lần lượt xảy ra vào ngày 3/1 và 19/12. Vào ngày 21 tháng 12, 

những con số này là 5.944 trường hợp mắc mới và không có trường hợp tử vong mới. 

 

Tuy nhiên, một dự báo độc lập từ công ty phân tích sức khỏe Airfinity đưa ra số ca mắc mới 

hàng ngày vào cuối tháng 12 là một triệu và số ca tử vong mới hàng ngày vào khoảng 5.000. 

Các nhà phân tích dự đoán thêm rằng đỉnh đầu tiên của làn sóng Covid-19 hiện tại ở Trung 

Quốc sẽ đạt đến vào ngày 13 tháng 1 với 3,7 triệu ca mắc mới hàng ngày ở các khu vực hiện 

đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, chẳng hạn như Bắc Kinh và Quảng Đông, trong 

khi đỉnh thứ hai của làn sóng này làn sóng được dự báo vào khoảng ngày 3 tháng 3 với 4,2 

triệu ca mắc mới hàng ngày ở các tỉnh cách xa tâm dịch coronavirus hiện tại của Trung Quốc. 
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TTCK MỸ: Chưa vượt kháng cự Confirmation Line xác nhận xu hướng tăng 

 

Sự phục hồi của Nhân dân tệ ủng hộ rủi ro 

 

Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi đang tận dụng lợi thế của đồng đô la yếu hơn, từ đồng 

baht của Thái Lan đến đồng peso của Chile. Một ví dụ điển hình khác là đồng nhân dân tệ 

của Trung Quốc (CNY), tăng hơn 5% trong ba tháng qua. Bên cạnh việc cho thấy đồng đô 

la Mỹ suy yếu trên diện rộng, đồng nhân dân tệ mạnh hơn có xu hướng ủng hộ các tài sản 

rủi ro, đặc biệt là chứng khoán Mỹ. Dưới đây là biểu đồ lớp phủ của S&P 500 ETF (SPY) và 

tỷ giá hối đoái CNY/USD: 

 

 

Lưu ý rằng đợt phục hồi vào giữa mùa hè của SPY đã dẫn đến áp lực bán mạnh khi CNY/USD 

tiếp tục trượt xuống thấp hơn. Cho tới ngày hôm nay chúng ta có một câu chuyện rất khác. 

Đồng nhân dân tệ đang leo lên mức cao mới trong bốn tháng khi S&P 500 cố gắng tạo ra 

mức thấp cao hơn. Miễn là các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như đồng nhân dân tệ tiếp 

tục có xu hướng cao hơn, tài sản rủi ro có thể được hưởng lợi. 

 

Hướng đi mới cho cổ phiếu ngành tiêu dùng không thiết yếu 

 

Một vài tuần trước, chúng tôi đã thảo luận về giải pháp giảm giá trong SPDR ngành tiêu 

dùng không thiết yếu (XLY). Sau khi vi phạm các mức thấp nhất và mức cao nhất trước đại 

dịch, chúng tôi đã dự đoán một phản ứng giảm giá, nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Tua 

nhanh đến ngày hôm nay và XLY đang kiểm tra lại mức quan trọng này từ bên dưới, đe dọa 

xu hướng tăng giá và khả năng đảo chiều tăng giá. 

 

 

Chừng nào XLY còn trên 133, rủi ro có thể tăng đối với các cổ phiếu không thiết yế. Bất 

chấp sự yếu kém trong các thành phần chính như Tesla (TSLA) và Amazon (AMZN), lĩnh 

vực này vẫn đang giữ vững trên cơ sở trọng số giới hạn. Khi chúng ta kết hợp điều này với 

thực tế là phe gấu không thể hạ gục các chỉ số yếu nhất, thì đây là những diễn biến rất lạc 

quan và có thể hỗ trợ một môi trường nơi chứng khoán đã chạm đáy. 

 

Nỗ lực bứt phá khỏi nền đi ngang ngày hôm qua của chỉ sô S&P 500 chưa thành công 

nhưng chúng tôi vẫn lạc quan với triển vọng ngắn hạn 

 

 
 

Kết luận: S&P 500 cố gắng thiết lập một Break out” khỏi nền giá ngày hôm qua nhung chưa 

thành công. Đường “Confimation Line” đã đóng vai trò kháng cự trong phiên tối qua. Phản 

ứng thường thấy theo mô hình. Dự báo tối nay chỉ số sẽ kiểm định lại kháng cự này lần nữa.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên 

các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam 

kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông 

tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách 

đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin. 
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