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TIN VĨ MÔ:

+ 1,670 công ty Nhật nộp hồ sơ "thoát Trung" đợt 2;

+ Dệt may Việt Nam hình thành chuỗi khép kín, tận dụng cơ hội từ EVFTA;

+ Việt Nam chi 5.6 tỷ USD nhập khẩu 9.73 triệu tấn sắt thép trong 8 tháng đầu năm;

+ Vắc-xin COVID-19 của Nga bắt đầu lưu hành dân sự;

+ Việt Nam có 1,059 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 28,020,864 ca nhiễm

và 907,977 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 10/9/2020.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ GTN, DBC, MSN, VHC, PHR, GIL, DPM, BFC.
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Sau khi vượt nhẹ nhàng qua mốc 900 điểm, chỉ số Vnindex

gặp nhiều bất lợi khi chứng khoán thế giới lao dốc mạnh. Chỉ

số DJI của Mỹ đã giảm 1 mạch từ 29,100 điểm về 27,500

điểm, cùng với đó là lực bán ròng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam khi Vnindex vượt 900 điểm (3 phiên

gần nhất bán ròng 553 tỷ).

Mốc 900 điểm hiện tại khá nhạy cảm, vì vào đầu tháng 6 vừa

qua, thị trường đã không vượt qua được cột mốc này, sau đó

đã có nhịp điều chỉnh khá sâu về mức 830 điểm, nhưng ở thời

điểm hiện nay, thị trường dường như đang rất lạc quan, và

nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra kịch bản Vnindex lên

930-940 điểm. Tuy thị trường đang hưởng lợi vì dòng tiền giá

rẻ - thập niên tiền rẻ đã bắt đầu do FED duy trì chính sách nới

lỏng tiền tệ kéo dài, nhưng nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng

trước khi kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4 năm nay của các

doanh nghiệp được công bố, Chính phủ VN cũng đã hạ kỳ

vọng tăng trưởng GDP năm nay xuống chỉ còn 2%-2.5%. Như

đã nói trong bản tin trước, cột mốc trên 900 điểm, mức đỉnh

tiếp theo là bao nhiêu là rất khó dự đoán vì tùy thuộc vào

dòng tiền, chứ không tùy thuộc nhiều vào cơ bản của doanh

nghiệp hiện tại.

Khuyến nghị: Thị trường đang được hưởng lợi từ dòng vốn ngoại mới, cùng với dòng

tiền giá rẻ đang chảy vào. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để trading. Nhưng ưu

tiên đối với cổ phiếu có cơ bản tốt, tránh những cổ phiếu có mức định giá quá cao,

hoặc có dự đoán về tình hình kinh doanh chuyển biến xấu. Quan sát kỹ thị trường ở

giai đoạn hiện tại và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc trading, để có vị thế an toàn khi thị

trường chuyển biến bất ngờ.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 26,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 26,400

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 

Cập nhật tuần này: đã đến điểm chốt lời. Chờ về vùng mua mới 18 – 20.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 48,000

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 4.91

Giá trị sổ sách (đồng) 35,450

DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Khuyến nghị tuần trước: : Mua trading khi cổ phiếu DBC về vùng giá 46 - 46.5. Giá chốt lời 49, giá cắt lỗ 44.5

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 55,000

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 11.5

Giá trị sổ sách (đồng) 26,576

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: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 41,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 41,800

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 3.29

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 09/09/2020 (đồng) 58,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,900

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 20.08

Giá trị sổ sách (đồng) 22,639

PHR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Khuyến nghị: tuần trước 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 56, chốt lời

giá 62-63.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 24,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 24,600

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 2.93

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.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 16,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 17,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 391.3

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,261.4

EPS cơ bản (đồng) 1,790

P/E cơ bản 9.45

Giá trị sổ sách (đồng) 21,188

DPM – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Khuyến nghị: Mua ở vùng giá 15-16, giá mục tiêu 20-22, cắt lỗ giá 13.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 09/09/2020 (đồng) 15,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 16,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 57.2

Vốn hóa (tỷ đồng) 900.4

EPS cơ bản (đồng) 2,100

P/E cơ bản 7.6

Giá trị sổ sách (đồng) 20,187

BFC – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Khuyến nghị: Mua ở vùng giá 15-16, giá mục tiêu 22-25, cắt lỗ nếu giá dưới 14.

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.


