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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

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

giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày – Tín hiệu giao dịch thường thấy trong 

tuần giao dịch trước nghỉ lễ Tết Âm Lịch ở Việt Nam.  

 

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

có 9 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 nhưng giá vẫn đi lên 

cho thấy khả năng bám biên đang hình thành. Chúng tôi thấy lac quan với mô hình kỹ thuật 

hiên tại và kỳ vọng điểm đột phá có thể sớm xuất hiện. (iv) Dòng tiền xoay tua liên tục 

trong đó đầu tư công, ngân hàng và chứng khoán vẫn là điểm sáng trong bối cảnh hiện tại.  

 

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

09 mã cho tín hiệu bán, 11 mã cho tín hiệu đi ngang. BID, SAB, CTG, GVR, TCB, HPG, 

STB, VCB ...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 49% và 50% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch 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:  

 

• Trung Quốc thống lĩnh thị trường đất hiếm; 

• Lạm phát Mỹ đang giảm mạnh; 

 

TTCK Mỹ: S&P 500 đã tăng điểm và vượt lên trên đường kháng cự là đường 

“Confirmation Line” và đó là tín hiệu tốt. Thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng giá. 

Dự báo các chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm và có thể chỉ số Nasdaq quay trở lại đà tăng tốt hơn. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 516 Tổng số cổ phiếu giao dịch 218 Tổng số cổ phiếu giao dịch 299

Số cổ phiếu không có giao dịch 49 Số cổ phiếu không có giao dịch 123 Số cổ phiếu không có giao dịch 561

Số cổ phiếu tăng giá 181 / 32.04% Số cổ phiếu tăng giá 56 / 16.42% Số cổ phiếu tăng giá 112 / 13.02%

Số cổ phiếu giảm giá 233 / 41.24% Số cổ phiếu giảm giá 102 / 29.91% Số cổ phiếu giảm giá 116 / 13.49%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 151 / 26.73% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 183 / 53.67% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 632 / 73.49%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

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

Khối lượng 54,168,332 41,371,741 12,796,591 Khối lượng 280,600 392,774 -112,174 Khối lượng 96,203 303,400 -207,197

% KL toàn thị trường 10,44% 7,97% % KL toàn thị trường 0,64% 0.89% % KL toàn thị trường 0,42% 1,33%

Giá trị 1281,86 tỷ 1053,90 tỷ 227,96 tỷ Giá trị 8,62 tỷ 10,12 tỷ -1,50 tỷ Giá trị 4,45 tỷ 10,88 tỷ -6,43 tỷ

% GT toàn thị trường 19,05% 15,66% % GT toàn thị trường 2,37% 2,78% % GT toàn thị trường 1,68% 4,12%

HNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

UPCOM
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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 735,200     87,300   1,500 (1.75%) 20.81    3.22      4,195        413,149        

2 BID 4,737,900   44,700   2,900 (6.94%) 25.85    2.24      1,729        226,116        

3 VHM 1,118,900   51,300   -700 (-1.35%) 5.69      1.59      9,015        223,379        

4 VIC 1,687,100   54,800   -200 (-0.36%) (80.00)   1.52      (685)         209,004        

5 GAS 244,900     103,000 -1,500 (-1.44%) 23.65    3.40      4,356        197,137        

6 VNM 654,700     79,400   -1,200 (-1.49%) 17.58    4.90      4,517        165,942        

7 CTG 5,345,500   30,000   900 (3.09%) 8.96      1.36      3,347        144,173        

8 MSN 339,600     94,900   -100 (-0.11%) 13.06    3.80      7,269        135,111        

9 VPB 17,941,500 19,400   0 (0%) 7.33      1.27      2,647        130,236        

10 SAB 105,300     188,500 2,600 (1.4%) 34.26    4.68      5,502        120,882         

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: Ngân hàng, đầu tư công, thép vẫn giao dịch tốt 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 6.51 điểm (+ 0.61%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Ngân hàng, sản xuất nhựa hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, chứng 

khoán… là nhóm tăng giá mạnh nhất trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các 

cổ phiếu như BID, CTG, VCB, STB, HDB, EIB, BMP, DPR, GVR, BCC, HSG, HPG, NKG, 

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

 

(i) BID tăng trần. Đây có thể là cổ phiếu sớm hoàn thiện mô hình lá cờ nhất: 

✓ Giá tăng và vượt qua kháng cự 44; 

✓ Khối ngoại hỗ trợ mua ròng; 

✓ Giá bám biên dải băng – Xu hướng tăng giá được hỗ trợ; 

✓ Vùng giá mục tiêu 54 là vùng giá chúng tôi kỳ vọng khi khuyến nghị mua vào cổ 

phiếu này sau khi hoàn thiện mô hình lá cờ; 

✓ Năm 2022, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.190 tỷ đồng - tăng hơn 70% so với năm 2021.Các 

chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống được đảm bảo với ROA 

đạt 0,95%, ROE đạt 20,2%; 

✓ Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN của BIDV kiểm soát ở mức 0,9%. 

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 245%, mức cao nhất trong các năm gần đây. Hiện quỹ dự 

phòng rủi ro của BIDV đã lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng; 

 

(ii) HSG, NKG, HPG giao dịch tốt trong ngày: 

✓ Mô hình giao dịch tương tự như nhóm ngành chứng khoán khi đang tiệm cận đỉnh 

cũ hồi tháng 12;  

✓ Dải băng trên chưa mở hỗ trợ giá lên là điểm trừ về mặt kỹ thuật; 

✓ Khối lượng giao dịch ở mức cao trên trên mức trung bình 20 ngày là tín hiệu tốt; 

✓ Kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện từ Q1/2023 (Kết quả kinh doanh Q4/2022 

đang dự báo khá tiêu cực và nếu có bất kỳ tín hiệu nào khác so với suy nghĩ nhà 

đầu tư có thể là chất xúc tác cho việc thiết lập “Break out” của cổ phiếu; 

✓ Giá thép đang tăng trở lại là tin tức hỗ trợ tâm lý tốt lúc này; 

 

(2) Tài chính khác, bảo hiểm, tiện ích, bất động sản, vận tải kho bãi… là nhóm giảm 

giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như: IPA, OGC, TVC, 

BVH, MIG, BIC, BMI, PVI, PPC, BWE, GAS, CEO, DIG, DXG, HDC, HPX, KBC, VRE, 

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

 

(i) GAS đang giao dịch tiêu cực: 

 

 

✓ ADX(14) đang giảm về dưới 25. Xu hướng hiện tại có vẻ là xu hướng đi ngang 

giảm nhẹ; 

✓ Giá khí tự nhiên giảm mạnh là tin tức tiêu cực tới GAS; 

✓ Mô hình nến hiện tại không phải là mô hình mua vào cổ phiếu này; 

 

(ii) Nhóm bất động sản như DIG, CEO, DXG giao dịch tiêu cực: 

✓ Dòng tiền có xu hướng rút ra khỏi nhóm này; 

✓ Các đường trung bình động có xu hướng đi xuống; 

✓ Xu hướng ngắn hạn là đi ngang giảm giá; 

✓ Không thích hợp tích lũy lúc này; 

✓ Giá bất động sản vẫn dự báo trong chu kỳ giảm và điều tồi tệ nhất chưa tới; 

 

(3) Đầu tư công vẫn là ngành có hiệu suất sinh lời tốt như VCG, LCG, HHV, KSB… 

 

✓ Đồ thị nhóm này vẫn là nhóm tăng giá và liên tục thiết lập nền cao mới bao gồm cả 

đáy cao hơn và đỉnh cao hơn; 

✓ LCG, VCG có giá trị gói thầu trúng lên tới 15,000 tỷ; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

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

giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày – Tín hiệu giao dịch thường thấy trong 

tuần giao dịch trước nghỉ lễ Tết Âm Lịch ở Việt Nam.  

 

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

có 9 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 nhưng giá vẫn đi lên 

cho thấy khả năng bám biên đang hình thành. Chúng tôi thấy lac quan với mô hình kỹ thuật 

hiên tại và kỳ vọng điểm đột phá có thể sớm xuất hiện. (iv) Dòng tiền xoay tua liên tục trong 

đó đầu tư công, ngân hàng và chứng khoán vẫn là điểm sáng trong bối cảnh hiện tại.  

 

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

09 mã cho tín hiệu bán, 11 mã cho tín hiệu đi ngang. BID, SAB, CTG, GVR, TCB, HPG, 

STB, VCB ...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 49% và 50% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ 

số sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch 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 354.17 354.19 354.16 YES 356.67 359.19 361.69 364.21 351.65 349.15 346.63 344.13

HNXINDEX 210.96 210.99 210.92 YES 211.89 212.91 213.84 214.86 209.94 209.01 207.99 207.06

UPINDEX 72.13 72.08 72.17 YES 72.42 72.62 72.91 73.11 71.93 71.64 71.44 71.15

VN30 1073.15 1071.88 1074.43 NO 1079.53 1083.34 1089.72 1093.53 1069.34 1062.96 1059.15 1052.77

VNINDEX 1064.1 1062.8 1065.39 NO 1070.32 1073.97 1080.19 1083.84 1060.45 1054.23 1050.58 1044.36

VNXALL 1636.33 1634.83 1637.82 YES 1644.7 1650.09 1658.46 1663.85 1630.94 1622.57 1617.18 1608.81

VN30F1M 1071.73 1070 1073.47 NO 1079.27 1083.33 1090.87 1094.93 1067.67 1060.13 1056.07 1048.53

VN30F1Q 1061.63 1060.95 1062.32 YES 1066.47 1069.93 1074.77 1078.23 1058.17 1053.33 1049.87 1045.03

VN30F2M 1068.07 1066.25 1069.88 NO 1074.13 1076.57 1082.63 1085.07 1065.63 1059.57 1057.13 1051.07

VN30F2Q 1049.27 1047.45 1051.08 NO 1056.53 1060.17 1067.43 1071.07 1045.63 1038.37 1034.73 1027.47

BID 43.78 43.33 44.24 NO 45.62 46.53 48.37 49.28 42.87 41.03 40.12 38.28

BVH 48.47 48.63 48.31 NO 48.78 49.42 49.73 50.37 47.83 47.52 46.88 46.57

CTG 29.63 29.45 29.82 NO 30.37 30.73 31.47 31.83 29.27 28.53 28.17 27.43

FPT 80.5 80.35 80.65 NO 81.3 81.8 82.6 83.1 80 79.2 78.7 77.9

GAS 103.6 103.9 103.3 NO 104.2 105.4 106 107.2 102.4 101.8 100.6 100

GVR 14.95 14.82 15.07 NO 15.45 15.7 16.2 16.45 14.7 14.2 13.95 13.45

HDB 16.87 16.85 16.88 YES 17.03 17.17 17.33 17.47 16.73 16.57 16.43 16.27

HPG 20.28 20.3 20.27 YES 20.62 20.98 21.32 21.68 19.92 19.58 19.22 18.88

KDH 26.37 26.38 26.36 YES 26.53 26.72 26.88 27.07 26.18 26.02 25.83 25.67

MBB 18.42 18.38 18.46 NO 18.63 18.77 18.98 19.12 18.28 18.07 17.93 17.72

MSN 94.87 94.85 94.88 YES 96.03 97.17 98.33 99.47 93.73 92.57 91.43 90.27

MWG 41.97 42 41.93 YES 42.23 42.57 42.83 43.17 41.63 41.37 41.03 40.77

NVL 13.88 14 13.77 NO 14.12 14.58 14.82 15.28 13.42 13.18 12.72 12.48

PDR 13.75 13.77 13.73 NO 14.05 14.4 14.7 15.05 13.4 13.1 12.75 12.45

PLX 36.83 36.85 36.82 YES 37.17 37.53 37.87 38.23 36.47 36.13 35.77 35.43

POW 11.87 11.88 11.86 YES 11.98 12.12 12.23 12.37 11.73 11.62 11.48 11.37

SAB 188.17 188 188.33 YES 190.23 191.97 194.03 195.77 186.43 184.37 182.63 180.57

SSI 19.33 19.3 19.37 NO 19.57 19.73 19.97 20.13 19.17 18.93 18.77 18.53

STB 25.35 25.27 25.43 NO 25.7 25.9 26.25 26.45 25.15 24.8 24.6 24.25

TCB 27.95 27.88 28.02 NO 28.25 28.4 28.7 28.85 27.8 27.5 27.35 27.05

TPB 22.17 22.25 22.08 NO 22.33 22.67 22.83 23.17 21.83 21.67 21.33 21.17

VCB 87.27 87.25 87.28 YES 88.53 89.77 91.03 92.27 86.03 84.77 83.53 82.27

VHM 51.63 51.8 51.47 NO 51.97 52.63 52.97 53.63 50.97 50.63 49.97 49.63

VIB 22.25 22.22 22.28 NO 22.45 22.6 22.8 22.95 22.1 21.9 21.75 21.55

VIC 54.4 54.2 54.6 NO 55.4 56 57 57.6 53.8 52.8 52.2 51.2

VJC 108.2 108.65 107.75 NO 109.1 110.9 111.8 113.6 106.4 105.5 103.7 102.8

VNM 79.87 80.1 79.63 NO 80.33 81.27 81.73 82.67 78.93 78.47 77.53 77.07

VPB 19.4 19.4 19.4 YES 19.6 19.8 20 20.2 19.2 19 18.8 18.6

VRE 28.42 28.38 28.46 NO 28.88 29.27 29.73 30.12 28.03 27.57 27.18 26.72

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 %

IBC 10,099,800   2,739,840                    369           2.1

BID 4,737,900     1,711,730                    277           6.94

SGT 456,100        63,190                         722           0.37

PNJ 430,900        208,890                       206           1.39

SCJ 347,400        35,320                         983.58 0

VEA 278,400        51,660                         539           -2.6

ITQ 204,800        88,450                         232           -3.85

BWE 192,800        44,850                         429.88 -1.5

BIG 190,200        79,260                         240           -9.09

MCH 162,100        14,750                         1,099        1.41

TDG 139,200        39,140                         355.65 -3.23

SIP 137,800        33,400                         413           8.91

ST8 134,800        61,110                         221           1.48

DVM 115,100        29,650                         388           -0.8

BMP 113,400        42,990                         264           2.31

HII 99,900          46,620                         214.29 -1.71

KLB 90,400          35,820                         252           -1.64

TVS 69,100          14,290                         484           2.3

YBM 63,100          6,090                           1,036        0

ALV 55,300          14,110                         392           13.64

ILA 55,000          22,440                         245.1 4

VEC 53,200          5,550                           959           -14.37

LPT 42,600          10,920                         390           5.32

NTP 42,000          17,090                         246           0.94

D2D 39,200          19,180                         204           -1.82

RDP 38,300          7,330                           522.51 -1.53

PBC 34,100          10,380                         329           0

PGS 31,800          7,230                           440           -0.74

TNS 25,100          11,480                         219           0

VLG 23,900          5,750                           416           0

SVN 23,800          3,720                           640           -2.38

PPP 23,600          2,680                           881           2.21

KIP 21,000          120                              17,500      14.71

TMB 20,800          1,610                           1,292        -8.76

AAM 20,500          3,000                           683           -5.08

AG1 19,500          7,810                           250           -20

ILC 19,200          1,540                           1,247        -3.7

DTG 18,600          1,440                           1,292        14.68

TMT 18,000          1,850                           973           1.96

CSM 17,900          3,460                           517           0.7  
 

• Lưu ý: BID, BMP, PNJ… 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 KHÔNG mở mua cổ phiếu mới nào. 

• Các tín hiệu mua ngày hôm nay vẫn tiếp tục rơi vào nhóm mã chúng tôi lưu ý như đầu tư công: VCG, LCG, C4G (Buy Kumo Break out) vốn đã được chúng tôi khuyến nghị mua vào 

liên tục thời gian gần đây; 

• Sự xoay tua tăng giá vẫn xuất hiện với sự trở lại của nhóm ngành ngân hàng và thép; 

• Khả năng giao dịch nền ngang vẫn tiếp tục trong các phiên tới khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời rút tiền tiêu Tết nhưng tuần này dự báo vẫn là tuần tăng điểm với thanh khoản thấp; 

 

 

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 

 

Trung Quốc thống lĩnh thị trường đất hiếm 

 

Các nguyên tố đất hiếm (REE) là kim loại được sử dụng trong nhiều công nghệ quan trọng 

hiện nay, chẳng hạn như tua-bin gió, màn hình điện thoại và thậm chí cả động cơ điện. Như 

đồ họa thông tin này tiết lộ, bất kỳ ai cần một trong 17 nguyên tố hóa học này sẽ gặp khó 

khăn trong việc tìm nguồn cung ứng chúng từ bất kỳ đâu trừ Trung Quốc. Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa có trữ lượng lớn nhất thế giới về những kim loại không quá hiếm này. 

 

Theo phân tích của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, khoảng 44 triệu tấn REO (oxit đất hiếm) 

nằm im lìm trong đất Trung Quốc. Kho dự trữ lớn thứ hai là ở Việt Nam, nhưng theo ước 

tính của các nhà địa chất, chỉ bằng một nửa của Trung Quốc, ở mức 22 triệu tấn REO. Tương 

tự như vậy, hơn 20 triệu tấn được cho là nằm ẩn dưới lòng đất của Nga và Brazil. 

 

Mặc dù không biến nó thành một siêu cường đất hiếm, nhưng Thụy Điển vừa công bố phát 

hiện ra nơi có thể là mỏ lớn nhất được biết đến ở châu Âu - một khu vực ước tính chứa hơn 

một triệu tấn REO. Hiện tại, đất hiếm không được khai thác ở châu Âu, với 98% đất hiếm 

được sử dụng ở EU vào năm 2021 được nhập khẩu từ Trung Quốc. 

 

Trung Quốc chịu trách nhiệm cho khoảng 61% sản lượng mỏ toàn cầu và do đó cho đến nay, 

Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất trong các nguyên tố được giao dịch trên thị trường thế 

giới. Mặt khác, Mỹ, trong khi nhà sản xuất lớn thứ hai, là một người chơi nhỏ tương đối nói 

với thị phần khoảng 15,5 phần trăm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạm phát Mỹ đang giảm mạnh 
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TTCK MỸ: Dow Jones tiệm cận đỉnh cũ, Nasdaq quay trở lại đà tăng 

 

Thiết Bị và Dịch Vụ Luôn Mạnh Mẽ 

 

Một ngành thu hút sự chú ý của chúng tôi trong tuần này là dịch vụ dầu mỏ, ngành tiếp tục 

thể hiện vai trò dẫn đầu trong các phân nhóm năng lượng. Biểu đồ bên dưới cho thấy ETF 

Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí (XES) bứt phá lên mức cao mới trong nhiều năm. 

 

 

Nếu đột phá này được chứng minh là hợp lệ, thì nó có thể đánh dấu sự hoàn thành của cơ sở 

nhiều năm và sự đảo ngược xu hướng cấu trúc. Một xu hướng tăng mới có thể đang diễn ra 

đối với nhóm ngành hàng đầu này. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các nhà khai thác, nhà sản 

xuất và nhà máy lọc dầu trong những tuần tới để xem liệu họ có xác nhận hành động giá từ 

XES hay không. Nếu họ làm như vậy, một bước tiến mới cho toàn bộ không gian năng lượng 

có thể đang được tiến hành. 

 

Truyền thông cũng đang đảo ngược xu hướng 

 

Không chỉ những công ty dẫn đầu thị trường đang tạo ra những đỉnh cao mới, chúng ta cũng 

đang chứng kiến những đỉnh cao mới trong ngắn hạn từ những công ty tụt hậu. Khi nói đến 

những lĩnh vực yếu nhất trong chu kỳ gần đây, không có nhóm nào gặp khó khăn hơn lĩnh 

vực truyền thông. Dưới đây là cái nhìn về SPDR (XLC) của Lĩnh vực truyền thông vốn hóa 

lớn, kết thúc tuần chỉ bằng mức cao mới trong bốn tháng: 

 

 

 

 

XLC không chỉ đang tìm cách hoàn thành cơ sở kéo dài nhiều tháng, mà mô hình này đang 

diễn ra ngay tại mức cao nhất của chu kỳ trước từ năm 2018 và 2019. Nếu những người đầu 

cơ giá lên có thể kiểm soát ở mức quan trọng này và buộc phải giải quyết xu hướng tăng, xu 

hướng có thể là cao hơn cho nhóm này. Việc chứng kiến đà tăng hàng tuần (được đo bằng 

chỉ số RSI-14) lần đầu tiên tăng trở lại trên 50 trong hơn một năm đã hỗ trợ các mức cao mới 

này. Chúng tôi đang tìm kiếm sự theo dõi ngược từ XLC trong những tuần tới để xác nhận 

sự đảo chiều hợp lệ. Thực tế là ngay cả những cổ phiếu yếu nhất đã ngừng giảm và đang tạo 

ra mức cao mới trong ngắn hạn là một sự phát triển tích cực. 

 

Lợi suất trái phiếu giảm theo đà giảm của DXY ? 

 

Sau khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bị phá vỡ vào cuối năm ngoái, câu hỏi đặt ra là liệu lợi suất 

có theo sau hay không. Nhanh chóng chuyển tiếp một vài tháng, và câu trả lời là có. Hôm 

qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm đã có mức giảm cao nhất trong tháng 6. Sự 

cố xuống mức thấp mới trong bốn tháng này dẫn đến sự vi phạm đường xu hướng parabol 

tương tự như của DXY. Nếu lợi suất tiếp tục giảm, chúng ta có thể mong đợi sức mạnh hơn 

nữa từ các tài sản dài hạn như trái phiếu và cổ phiếu tăng trưởng. Mặt khác, nếu lợi suất tăng 

cao hơn, nó có thể làm giảm đà tăng gần đây của các tài sản dài hạn. Nhưng chừng nào lợi 

suất không tăng cao hơn, nhiều tài sản rủi ro có thể sẽ tiếp tục khắc phục những thiệt hại của 

năm ngoái. 

 

 
 

Kết luận: S&P 500 đã tăng điểm và vượt lên trên đường kháng cự là đường “Confirmation 

Line” và đó là tín hiệu tốt. Thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng giá. Dự báo các chỉ số 

sẽ tiếp tục tăng điểm và có thể chỉ số Nasdaq quay trở lại đà tăng tốt hơn. 
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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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