
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: namnh@funan.com.vn

TIN VĨ MÔ:

+ Vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ doanh nghiệp: Khó như lên trời;

+ Ngành nông nghiệp còn 17,956 tỷ đồng vốn trung hạn chưa giải ngân;

+ Lao động thất nghiệp có thể tăng 100.000 người mỗi tháng;

+ Tập đoàn lâu đời nhất Philippines sẽ đầu tư xây dựng trang trại điện gió 210 MW tại Việt Nam.;

+ Việt Nam có 994 ca nhiễm và 25 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 22,577,641 ca nhiễm và

790,977 người chết vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 20/8/2020.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ GTN, DBC, MSN, VHC, PHR, GIL.
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Thị trường đã có 5 phiên đi ngang đúng với dự đoán, đây là

đoạn side way khá giống với tình hình thị trường vào đầu

tháng 7 vừa qua, đi ngang với biên độ hẹp, trước khi rơi và cú

rớt mạnh. Dự đoán trong tuần sau, cú rớt này sẽ diễn ra, và

đây là sóng rớt giai đoạn 5 của thị trường (tiếp nối theo bản

tin trước), và là giai đoạn rớt dài và sâu hơn 4 giai đoạn trước

đó.

Với tình hình vĩ mô hiện tại, lãi suất đầu vào giảm mạnh (tầm

5.5% - 6 % cho lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại 1 số các đầu

ngân hàng) là một mức rủi ro cho nền kinh tế, nếu có giảm

sâu hơn nữa thì dòng tiền cũng khó vào tiếp thị trường như

nhận định của 1 số chuyên gia. Đến nay, bức tranh doanh

nghiệp Quý 2 cũng đã khá rõ, và dự báo tình hình 6 tháng

cuối năm của các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, ngành Ngân

hàng cũng được dự báo tăng trưởng âm vào cùng kỳ 2 quý

cuối năm này, do nền tảng kinh doanh 2019 khá tốt. Mặc dù

tình hình kinh doanh không khả quan ở hầu hết các ngành,

nhưng ý chí của Nhà Cái vẫn tiếp tục đỡ thị trường và không

để rớt sâu, như vậy thị trường chỉ có thể ở tình huống rớt

chậm từng nhịp, do giá cổ phiếu hiện tại chưa đủ để hấp dẫn

dòng tiền thông minh.

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 19/08/2020 (đồng) 23,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 249

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,801.7

EPS cơ bản (đồng) -191

P/E cơ bản

Giá trị sổ sách (đồng) 14,496

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.



Giá ngày 19/08/2020 (đồng) 47,100

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) 4,934.4

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

Cập nhật tuần này: : Mua trading khi cổ phiếu DBC về vùng giá 45 - 46. Giá chốt lời 49, giá cắt lỗ 44



Giá ngày 19/08/2020 (đồng) 52,700

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) 61,603.5

EPS cơ bản (đồng) 4,766

P/E cơ bản 10.99

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 19/08/2020 (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) 6,786.6

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.



Giá ngày 19/08/2020 (đồng) 57,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 68,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 33,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 135.5

Vốn hóa (tỷ đồng) 7,764.1

EPS cơ bản (đồng) 2,863

P/E cơ bản 18.9

Giá trị sổ sách (đồng) 22,639

PHR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, canh mua vào những phiên điều chỉnh để có mức giá tốt, cắt lỗ khi giá đóng cửa thấp hơn 54, chốt lời giá 62-63.



Giá ngày 19/08/2020 (đồng) 23,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 23,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 36

Vốn hóa (tỷ đồng) 842.4

EPS cơ bản (đồng) 7,861

P/E cơ bản 2.96

Giá trị sổ sách (đồng) 26,070

GIL – CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK BÌNH THẠNH

Khuyến nghị: Mua ở vùng giá 21.5, giá mục tiêu 36, cắt lỗ giá 19.



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.


