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TIN VĨ MÔ:

+ Ngày 04/06 Chỉ số Dow Jones vọt 527.24 điểm (tương đương 2.1%) lên 26,269.89 điểm. Chỉ

số S&P 500 tiến 1.4% lên 3,122.87 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.8% lên 9,682.91

điểm.

+ Hợp đồng vàng giao tháng 8 mất 29.20 USD (tương đương 1.7%) còn 1,704.80 USD/oz, mức

đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 11/05/2020. Hợp đồng này cũng đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

+ Thế giới có 6,567,393 người nhiễm Covid-19 và 387,913 người chết tính đến sáng ngày

04/06/2020.

+ Thị trường chứng khoán VN tiến đến mốc 890 điểm.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ:

+ CTD - Coteccons: hiện đang có nhiều thông tin bất lợi do xung đột lợi ích của nhóm cổ đông

lớn và Ban lãnh đạo công ty, khuyến nghị theo dõi, chưa mua mới.

+ DBC Giá khuyến nghị mua vào 30,000 – 33,000 đồng/cp (bản tin số 2), giá hiện tại 48,000

đ/cp, khuyến nghị chốt lời khi vào vùng giá mục tiêu 50,000 – 55,000 đ/cp

+ PHR Giá đã khuyến nghị mua vào 43,000 – 44,000 đồng/cp (bản tin số 1), giá hiện tại 54,500

đồng/cp. Khuyến nghị chốt lời khi vào vùng giá mục tiêu 55,000 – 59,000 đ/cp.

+ IMP Giá khuyến nghị mua: 58,000 – 61,000 đ/cp, giá mục tiêu : 70,000 đ/cp
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Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hướng đến vùng

880-890 như nhận định lúc trước, đóng cửa ngày 03/06 với chỉ

số Vnindex ở mức 881.17 điểm, tăng 6.37 điểm (+0.73%).

Ở vùng giá cao này, thị trường càng lúc càng xuất hiện nhiều

phiên điều chỉnh hơn, tăng giảm đan xen, kèm với hiện tượng

tăng ở 1 vài mã trụ như VCB, SAB, GAS, MSN... và giảm đều

ở hầu hết các cổ phiếu còn lại, cho thấy rủi ro ở vùng giá này

đã bắt đầu cao hơn, tuy thị trường vẫn chưa xuất hiện lực bán

đủ lớn để đảo ngược xu hướng nhưng khối lượng giao dịch

khá cao trong 2-3 phiên gần đây hàm ý về việc phân phối đỉnh

của thị trường đang diễn ra!

Ở diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, Dow Jones

đang trong pha tăng giá rất mạnh, DJI vượt qua mốc 26,000

điểm, mặc dù hiện trạng nền kinh tế Mỹ đang rất khó khăn với

dự báo số người thất nghiệp có thể lên tới 40 triệu người, và

làn sóng biểu tình sắc tộc tiếp tục lan rộng khắp các thành

phố của Mỹ.

Khuyến nghị: Thị trường chứng khoán Việt nam đang tiến vào vùng 890 điểm được

dự báo là vùng có mức rủi ro cao khi dự báo quý 2/2020 sẽ có nhiều thông tin vĩ mô

xấu hơn. Nhà đầu tư có khẩu vị an toàn nên chốt lời và quan sát thị trường. Nhà đầu

tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia giải ngân vào các cổ phiếu dòng Bất Động

Sản Khu Công Nghiệp, Lương thực - thực phẩm và Y tế.



PHR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Giá ngày 03/06/2020 (đồng) 54,500 

Cao nhất 52 tuần (đồng) 70,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 33,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 135.5 

Vốn hóa (tỷ đồng) 7,384 

EPS cơ bản (đồng) 4,242 

P/E cơ bản 10.84 

Giá trị sổ sách (đồng) 19,824 

Lý do đầu tư:

1. LNST Q1/2020 của PHR tăng 88% nhờ tiền bồi thường thực hiện dự án hơn 156 tỷ đồng.

2. Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong tổng số 15,000 ha đất cao su mà PHR đang quản lý, Công ty

dự kiến dành khoảng 5,000 ha đất để xây dựng 5 khu công nghiệp, hiện công ty đang làm việc với CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC)

và Công ty VSIP về tiến độ chi trả tiền hỗ trợ đền bù để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

3. Đặt kế hoạch LN Quý 2/2020 là 350 tỷ đồng (gấp 5 lần so với LNST Q2/2019).

Khuyến nghị: Đối với những nhà đầu tư mua vào PHR theo khuyến nghị của những bản tin trước có thể xem xét chốt lãi khi vào vùng giá mục tiêu

55,000 – 59,000 đ/cp.



DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Giới thiệu công ty: Là 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước.

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn,

gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...

Thông tin tài chính: Doanh thu Q1/2020 là 2,467 tỷ đồng (+45.9% so với Q1/2019), LNST Q1/2020 là 349 tỷ đồng (tăng 1,638.6% so với Q1/2019), EPS 4

quý gần nhất vào khoảng 6,957 đồng/cp, PE ngành 15.8.

Lý do đầu tư:

1. Thuộc nhóm ngành thực phẩm thiết yếu, ít bị tác động bởi đại dịch Covid – 19.

2. Hiện công ty đang đứng đầu cả nước về quy mô đàn nái với khoảng 40,000 con. Trong đó, công ty sở hữu trại lợn giống hạt nhân quy mô lớn bậc nhất

cả nước với 5,000 con nái. Công ty có 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 85 tấn/giờ, thức ăn chăn nuôi của công ty được tiêu

thụ trên tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước.

3. Giá thịt lợn vẫn cao (tăng 64.9% trong Q1/2020) và chính phủ vẫn chưa kiểm soát được. Thêm vào đó, giá thức ăn chăn nuôi đi ngang dẫn đến biên lợi

nhuận gộp được kỳ vọng sẽ cao.

4. DBC thông qua mục tiêu lợi nhuận ròng 457 tỷ đồng (+50.4% so với thực hiện 2019) trên cơ sở sản lượng tăng 15% so với cùng kỳ. DBC sẽ trả cổ tức

bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và bằng cổ tức tỷ lệ 10% trong năm 2020.

5. LNST 5 tháng đầu năm có thể đạt gần 600 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm.

Dự báo: giá mục tiêu của DBC dao động trong khoảng 50,000 – 55,000 đồng/cp.



DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Giá ngày 03/06/2020 (đồng) 48,000 

Cao nhất 52 tuần (đồng) 48,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.8 

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,029

EPS cơ bản (đồng) 3,167

P/E cơ bản 10.36 

Giá trị sổ sách (đồng) 33,216

Giá cổ phiếu của DBC hiện đang trong chu kỳ tăng mạnh, do thông tin tốt đã được công khai hết. Đóng cửa ngày 03/06, DBC ở mức 48,000 đồng/CP.

Khuyến nghị: Đối với những nhà đầu tư đã mua vào DBC theo khuyến nghị của những bản tin trước có thể xem xét chốt lãi DBC khi thị trường có những

dấu hiệu bất ổn. Không khuyến nghị mua mới đối với cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại do giá cổ phiếu đang tăng quá nhanh.



IMP – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Giới thiệu công ty: IMP nằm trong Top 5 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược trong nước có doanh thu cao nhất, bao gồm dược Hậu Giang, Imexpharm,

Mekophar, Sanophi – Synthelabor Vietnam, Vidiphar.

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm tân dược, dụng cụ y tế, nguyên phụ liệu ngành. Sản phẩm sản

xuất tập trung các nhóm hạ sốt giảm đau, kháng sinh, vitamin, thực phẩm chức năng.

Thông tin tài chính: Doanh thu Q1/2020 là 303.7 tỷ đồng (+11.2% so với Q1/2019), LNST Q1/2020 là 41.1 tỷ đồng (tăng 13.2% so với Q1/2019), EPS 4

quý gần nhất vào khoảng 3,385 đồng/cp, PE ngành 11.8.

Lý do đầu tư:

1. Về ngành dược, Chính phủ đã ban hành Thông tư 15 (có hiệu lực từ tháng 10/2019) nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ thuốc ngoại sang thuốc

nội, thông qua các thay đổi có lợi cho các cơ sở sản xuất tiêu chuẩn EU-GMP. Theo đó, doanh nghiệp trong nước với dòng sản phẩm tiêu chuẩn EU-

GMP sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi trên, bao gồm IMP.

2. Công ty là đối tác nhượng quyền và liên doanh của rất nhiều tập đoàn dược đa quốc gia như Sanofi Aventis, GSK Pharmascience, Innotech và

Robinson. IMP đã đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong ngành với 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, hệ thống phòng thí nghiệm

đạt GLP – WHO, hệ thống kho đạt GSPWHO.

3. Kết quả kinh doanh tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2020, IMP đặt kế hoạch tăng hơn 23% doanh thu lên 1,750 tỷ đồng, LNTT tăng hơn 28% lên

260 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 2020 ở mức 15-18%, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

4. Mới đây, SK Investment Vina III – đơn vị đầu tư trực thuộc tập đoàn đa ngành Hàn Quốc SK Group – đã nhận chuyển nhượng 12.32 triệu cổ phiếu,

tương đương 24.9% cổ phần.

Dự báo: giá mục tiêu của IMP dao động trong khoảng 70,000 – 71,000 đồng/cp.



Giá ngày 03/06/2020 (đồng) 59,800 

Cao nhất 52 tuần (đồng) 64,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 39,150

SLCP lưu hành (triệu cp) 49.39

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,953.4 

EPS cơ bản (đồng) 2,891

P/E cơ bản 20.7 

Giá trị sổ sách (đồng) 31,543

Với kế hoạch kinh doanh 2020 khả quan, dự báo mức giá hợp lý của IMP có thể đạt 70,000 – 71,000 đ/cp.

Khuyến nghị: Ở mức giá hiện tại quanh 60,000 – 61,000 đ/cp, nhà đầu tư có thể xem xét mua tích lũy ở những phiên thị trường hoặc giá cổ phiếu điều

chỉnh giảm. Tuy nhiên khối lượng giao dịch của cổ phiếu này khá nhỏ nên chỉ có thể mua từ từ với khối lượng nhỏ.

IMP – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM



KHUYẾN CÁO

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin

đều được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu

trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông

tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào.

Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát

hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của FNS.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.


