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TIN VĨ MÔ:

+ SCMP: USD sụt giảm có thể là dấu hiệu nguy hiểm thực sự vào thời điểm này;

+ Thương mại điện tử giữa đại dịch: Thất thu hàng trăm tỷ đồng;

+ MSCI giữ nguyên tất cả cổ phiếu Việt trong danh mục của MSCI Frontier Markets Index;

+ Lạc quan về vắc-xin phòng Covid - 19, Phố Wall tăng điểm mạnh, S&P 500 có lúc vượt đỉnh

lịch sử;

+ Việt Nam có 883 ca nhiễm và 18 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 20,806,954 ca nhiễm và

747,258 người chết vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 13/8/2020.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ GTN, DBC, MSN, VHC.
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Thị trường đã giảm qua 4 giai đoạn: Giai đoạn một: 900 –

830; Giai đoạn hai (sóng hồi): 830 – 877; Giai đoạn ba: 877 –

785; Giai đoạn bốn: 785 - 845 (có thể side way đoạn này như

giai đoạn hai) và cuối cùng sẽ vào đoạn năm rớt với chu kỳ

hơi dài; nhìn chung sẽ là zic zac giảm. Thị trường tuần qua đã

có 5 phiên đi ngang phân phối, giao dịch yếu nhưng vẫn

không rớt/chưa chịu rớt chủ yếu là do thị trường chứng khoán

thế giới vẫn tăng mạnh và ý chí của nhà điều tiết thị trường

vẫn cố ý giữ thị trường không để cho rớt mạnh. Tuần qua

cũng là một tuần sôi động với giá vàng, có lẽ cũng là kênh rất

được chú ý của các nhà đầu tư, đồng thời cũng đã hút bớt

một lượng lớn tiền ra khỏi thị trường. Nhưng rất nhanh chóng,

Ngân hàng Nhà Nước cho biết sẽ có động thái để kiểm soát

kênh đầu tư này. Do huy động nguồn vàng trong dân, tránh để

tình trạng thị trường vàng sôi động hoặc tăng giá quá mức

luôn là mong muốn của Nhà nước trước giờ.

Với tình hình vĩ mô hiện tại, sẽ rất khó để có cú tăng mạnh

hoặc giảm mạnh với thị trường chứng khoán, do tăng thì

không đủ lực/nguồn tiền thu hút vào, và giảm mạnh thì sẽ có

nhà điều tiết chỉ số. Do đó có lẽ kịch bản sẽ là giảm từ từ và

thanh khoản thấp cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Khuyến nghị: Thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn. 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 và

cần tuân thủ mạnh mẽ nguyên tắc cắt lỗ khi sai xu hướng.



Giá ngày 12/08/2020 (đồng) 23,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 249

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,478

EPS cơ bản (đồng) -191

P/E cơ bản

Giá trị sổ sách (đồng) 14,432

GTN – CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS 

Khuyến nghị tuần trước: GTN đã tăng qua khỏi vùng mua, nhịp tiếp theo chờ mua ở vùng giá 18 – 20, cắt lỗ giá 16. Giá mục tiêu là 47.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục quan sát, chờ đến vùng mua.



Giá ngày 12/08/2020 (đồng) 47,700

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) 9,780

P/E cơ bản 4.88

Giá trị sổ sách (đồng) 35,450

DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Khuyến nghị: Mua trading khi cổ phiếu DBC về vùng giá 45. Giá chốt lời 49, giá cắt lỗ 44.



Giá ngày 12/08/2020 (đồng) 54,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 80,900

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) 26,706

MSN – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Khuyến nghị tuần trước: Mua ở vùng 50 – 55, cắt lỗ khi giá xuống dưới 45. Kỳ vọng giá 110.

Cập nhật tuần này: Vẫn đang trong vùng mua, tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 12/08/2020 (đồng) 36,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 42,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 181.95

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,504.57

EPS cơ bản (đồng) 12,559

P/E cơ bản 2.94

Giá trị sổ sách (đồng) 28,826

VHC – CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Khuyến nghị tuần trước: Mua ở vùng giá 34 – 36, cắt lỗ khi giá đóng cửa thấp hơn 32, chốt lời giá 57.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



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.


