
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

❖ HỘI SỞ TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: (028) 6295.9218

Email: info@funan.com.vn

❖ CHI NHÁNH SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 3, 353-353bis-355 An Dương Vương,

Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9138 Fax: (028) 6295.9178

❖ CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6 số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh,

Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6283.3666 Fax: (024) 6277.7586

❖ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 90-92 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành

Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 377.9655 Fax: (0236) 377.9656

❖ PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Email: ngant@funan.com.vn

Email: namhn@funan.com.vn

TIN VĨ MÔ:

+ Kết thúc phiên 15/7, chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc nhờ thông tin tích cực về vắc-xin

Covid-19 và báo cáo kinh doanh khả quan của Goldman Sachs;

+ 20% thâm hụt trong xuất khẩu từ Trung Quốc đại lục vào Mỹ chuyển sang Việt Nam;

+ Thế giới có 13,689,855 người nhiễm và 586,772 người chết vì Covid19 tính đến sáng ngày

16/07/2020;

+ VDSC: Dệt may có nhiều cơ hội tăng trưởng từ EVFTA nhưng khả năng tận dụng là dấu hỏi

lớn;

+ Giảm thuế nhiên liệu bay xuống 2,100 đồng/lít để 'cứu' hàng không.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

(Dành cho nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao):

+ DBC, HPG, DHA, KSB, DHC, MSN.
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Thị trường chứng khoán tuần qua dao động trong vùng giá từ

867 – 876 điểm, với khối lượng giao dịch khá thấp, thị trường

vẫn đang ở trạng thái chờ tin với các phiên tăng giảm đan xen,

các phiên giảm mạnh rồi hồi lại ở cuối phiên, hoặc tăng mạnh

rồi giảm trở lại.

Thông tin Nhà nước sẽ thoái 36% vốn còn lại ở Tổng CTCP

Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn – SAB, cũng như tin F&N

Dairy Investments Pte.LTD thông báo đăng ký mua hơn 17.4

triệu cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam – VNM; sẽ là động lực

tăng giá ở những mã cổ phiếu này. Có thể thấy nhóm VN30 sẽ

có những thông tin hỗ trợ tích cực để giúp kéo chỉ số quay trở

lại vùng giá cao trước đó (vùng 870-900 điểm) mặc dù thanh

khoản thị trường chung sẽ rất thấp.

Dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng của các công ty lớn không

mấy khả quan như GAS (-35%); PLX (-85%); SAB (-37%);

VCB (-20%), cùng với việc các ngân hàng lớn bắt đầu tăng

trích lập dự phòng nợ xấu sẽ là yếu tố giảm đà hưng phấn của

thị trường và cản trở dòng tiền lớn quay trở lại.

Khuyến nghị: Thị trường đang ở giai đoạn đi ngang và lưỡng lự, cùng với kỳ vọng

khác biệt nhau của các nhà đầu tư, giai đoạn này các cổ phiếu cũng ở lưng chừng,

tăng giảm đan xen và không có xu hướng rõ rệt, dẫn đến rất khó để có 1 cơ hội đầu

tư thực sự vượt trội. Nhà đầu tư theo chiến lược an toàn có thể đứng ngoài thị trường

cho đến khi có tín hiệu thực sự mạnh mẽ, nhà đầu tư thích trading có thể tham gia

một phần tỷ trọng danh mục.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 45,550

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.76

Vốn hóa (tỷ đồng) 4,772

EPS cơ bản (đồng) 6,940

P/E cơ bản 6.57

Giá trị sổ sách (đồng) 32,212

DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Khuyến nghị: DBC đang trong mô hình Flag, tuy mô hình kéo dài hơi lâu nhưng vùng giá đang hẹp dần và cạn cung là yếu tố khá tốt, có thể giúp cho

DBC có 1 đợt tăng giá tiếp theo. Có thể mua trading DBC trong vùng giá từ 45 – 46, cắt lỗ nếu DBC rớt dưới 43 nghìn đồng/cp.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 28,050

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 25,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,761.07

Vốn hóa (tỷ đồng) 77,448.13

EPS cơ bản (đồng) 2,726

P/E cơ bản 10.23

Giá trị sổ sách (đồng) 18,132

HPG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Khuyến nghị: Giá mua: 28, dừng lỗ: 27, giá mục tiêu: 30.5 - 35.5.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 30,850

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 25,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 14.73

Vốn hóa (tỷ đồng) 443.25

EPS cơ bản (đồng) 4,222

P/E cơ bản 7.13

Giá trị sổ sách (đồng) 26,686

DHA – CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Khuyến nghị tuần trước: Giá mua vào đợt 1 là tại vùng 29, giải ngân 20% vốn đầu tư, nếu có tín hiệu giá tăng thì giải ngân tiếp 40% vốn đầu tư ở giá

mua đợt 2 tại vùng 31. Giá mục tiêu là mức kháng cự 33. Cắt lỗ 28 +/-0.5.

Cập nhật tuần này: Sau khi điều chỉnh nhẹ về gần mốc 30, xu hướng tăng tạm quay trở lại, hiện vẫn chưa có tín hiệu nguy hiểm, khuyến nghị nhà đầu

tư chờ mua vào trong các phiên giảm sắp tới khi giá không giảm xuyên qua mức 30 thì có thể giải ngân 40% vốn, còn nếu giảm xuyên qua 30 thì không

mua thêm mà bán hết phần đã mua.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 24,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 28,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 12,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 53.55

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,290.48

EPS cơ bản (đồng) 5,286

P/E cơ bản 4.56

Giá trị sổ sách (đồng) 24,812

KSB – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Khuyến nghị tuần trước: Giá mua vào đợt 1 là tại vùng 23+/-0.5, giải ngân 20% vốn đầu tư. Nếu có tín hiệu giá tăng thì giá mua vào đợt 2 là tại vùng 25,

giải ngân 40% vốn đầu tư. Giá mục tiêu của KSB trong kịch bản tích cực nhất dự báo là 29. Cắt lỗ ở mức giá 22.

Cập nhật tuần này: KSB vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh và chuẩn bị cho phép giải ngân 40% vốn tiếp theo nếu như giá không giảm về 23, khuyến

nghị mua vào điểm mua 2 khi giá đảo chiều ngay trong phiên ở mốc 24, hoặc bán hết nếu về lại giá 23.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 41,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 41,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 28,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 55.99

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,987.85

EPS cơ bản (đồng) 3,383

P/E cơ bản 10.49

Giá trị sổ sách (đồng) 20,604

DHC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Khuyến nghị: Giá mua vào đợt 1 là 36+/-0.5, giải ngân 20% vốn đầu tư. Nếu có tín hiệu giá tăng thì giải ngân 40% vốn đầu tư ở giá mua đợt 2 là 39 +/-

0.5. Giá mục tiêu là 41, giá cắt lỗ 35.

Cập nhật tuần này: Đã kết thúc mua ngắn hạn trong đợt này.



Giá ngày 15/07/2020 (đồng) 55,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 84,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 49,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,168.95

Vốn hóa (tỷ đồng) 66,629.95

EPS cơ bản (đồng) 4,766

P/E cơ bản 11.96

Giá trị sổ sách (đồng) 44,114

MSN – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Khuyến nghị: Quan sát, chờ cơ hội ở vùng mua tiềm năng 45 - 50.

Cập nhật tuần này: Chưa có vùng giá tốt để mua.



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.


