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TIN VĨ MÔ:

+ Brexit không thỏa thuận khiến Anh thiệt hại gấp 3 lần so với COVID-19;

+ TTCKTG: Dow Jones mất hơn 500 điểm, S&P 500 sụt hơn 2%;

+ Thực thi các FTA thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%;

+ Hàng không hồi phục nhanh, các hãng đua mở lại nhiều đường bay;

+ Báo Nhật: 61% các quốc gia châu Á vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế;

+ Việt Nam có 1,069 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 32,094,034 ca nhiễm

và 981,962 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 24/9/2020.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ AST, ACV, VHC, PHR, GIL, DPM, BFC.
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Thị trường chứng khoán thế giới tuần qua sụt giảm mạnh mẽ:

chỉ số DJI đã giảm từ mức 29,100 xuống 26,763 điểm, đến

thời điểm này đã xác định vào downtrend lớn; chứng khoán

Anh cũng giảm mạnh do vấn đề Brexit, cùng với khối Châu Âu

vẫn đang lo lắng dịch COVID - 19 bùng phát trở lại mạnh mẽ

vào mùa đông sắp đến cùng với cúm mùa sẽ gây ra tình trạng

dịch bệnh kép. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục

tăng điểm ấn tượng, tuy mức tăng không nhiều, nhưng cũng

đã trụ vững vàng trên mốc 905 điểm trong 3 phiên vừa qua

cùng với việc khối ngoại quay trở lại mua ròng. Tuy thể hiện

việc tăng giá, nhưng áp lực trong việc dò đỉnh hiện nay của

Vnindex khá lớn, giá cổ phiếu hầu hết đều tăng giảm trong

biên độ hẹp, chỉ một số cổ phiếu tăng khi có câu chuyện riêng

như LPB hay STB.

Hiện tại nhà đầu tư vẫn có thể trading với tỷ trọng vừa phải ở

vùng 900 - 920, thị trường vẫn đang hưởng lợi bởi dòng tiền

giá rẻ, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng thị trường có

thể quay đầu bất cứ lúc nào ở vùng đỉnh. Tuần này nhà đầu

tư có thể quan tâm thêm 1 số cổ phiếu ở dòng dịch vụ hàng

không khi các chuyến bay quốc tế đang dần được mở trở lại.

Khuyến nghị:. 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.



AST – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO  

Lý do đầu tư:

1. AST kinh doanh các dịch vụ phi hàng không tại sân bay như: Dịch vụ nhà hàng, bách hóa lưu niệm, hàng miễn thuế; dịch vụ

quảng cáo thương mại,…với 93 điểm kinh doanh bách hóa lưu niệm, hàng miễn thuế, dịch vụ nhà hàng tại các sân bay quốc

tế Nội Bài, Vân Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc và hơn 200 vị trí quảng cáo tại sân bay Nội Bài

và Đà Nẵng.

2. 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu AST đạt 242.3 tỷ đồng (-55.5% YoY), nhuận sau thuế 6T/2020 giảm 98.7% YoY chỉ còn 1.5

tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số chuyến bay đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 của các hãng hàng

không Việt Nam chỉ đạt 112,909 chuyến bay (-31.7% YoY). Hoạt động kinh doanh của AST kì vọng sẽ dần được cải thiện từ

nửa cuối năm 2020, khi các đường bay từng bước được nối lại và lưu lượng hành khách hồi phục.

3. AST có tình hình tài chính tốt với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn và tăng trưởng qua các năm. Q2/2020, AST đang

sở hữu gần 300 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, chiếm 41.7% cơ cấu tổng tài sản.

4. Các đường bay quốc tế đến một số điểm kiểm soát được dịch đã được thông qua vào giữa tháng 9. Do đó, đây là kỳ vọng tích

cực cho hoạt động khai thác thương mại ngành hàng không.

5. Giá cổ phiếu AST đã có mức sụt giảm khá lớn, từ 89,000 đồng/cổ phiếu về mức hiện tại 52,000 đồng/cổ phiếu, tương đương

41%, đây là mức giá khá hấp dẫn để đầu tư.



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 52,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 87,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 45

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,380.5

EPS cơ bản (đồng) 4,239

P/E cơ bản 12.43

Giá trị sổ sách (đồng) 14,217

AST – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO  

Khuyến nghị: mua tích lũy vùng giá 52-53, giá mục tiêu ngắn hạn: 58, giá cắt lỗ khi dưới 49.



Lý do đầu tư:

1. ACV đang sở hữu và điều hành gần như toàn bộ các nhà ga hành khách tại 21 sân bay đang hoạt động của Việt Nam. Các

nguồn doanh thu chính của công ty là dịch vụ hành khách và phí kiểm tra an ninh.

2. 6 tháng đầu năm 2020, ACV ghi nhận doanh thu đạt 4,681 tỷ đồng (-47.56% yoy). LNST sụt giảm 67.7% so với cùng kì, đạt

1,194 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tác động của dịch Covid – 19.

3. Tình hình tài chính khá tốt khi có nguồn doanh thu tài chính lớn, lượng tiền dự trữ dồi dào và các biện pháp tiết giảm chi phí.

ACV đang có lợi thế mạnh với số dư tiền mặt ròng đạt 19,000 tỷ đồng tính đến cuối quý 2/2020.

4. Kỳ vọng khôi phục lại đường bay quốc tế đến một số điểm kiểm soát được dịch sẽ giúp ACV hoạt động tích cực hơn trong nửa

cuối năm 2020.

5. Năm 2021, ACV dự kiến sẽ bắt đầu triển khai 02 dự án quan trọng là: Dự án xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Dự án mở

rộng nhà ga T2 Nội Bài sẽ giúp tăng trưởng sản lượng hành khách và kết quả kinh doanh của ACV trong các năm tiếp theo.

6. Giá cổ phiếu ACV đã có mức sụt giảm khá, từ 77,000 đồng/cổ phiếu về mức hiện tại 62,000 đồng/cổ phiếu, tương đương

20%, đây là mức giá khá hấp dẫn để đầu tư.

ACV – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 62,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 75,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,177.2

Vốn hóa (tỷ đồng) 135,855.6

EPS cơ bản (đồng) 3,450

P/E cơ bản 18.04

Giá trị sổ sách (đồng) 17,050

ACV – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Khuyến nghị: mua tích lũy trong vùng 62-63, giá mục tiêu ngắn hạn 69, giá cắt lỗ khi dưới 57.



PHR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Lý do đầu tư:

1. BĐS khu công nghiệp được hưởng lợi từ động thái tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Mỹ, theo đó, Mỹ đang lên kế hoạch thành

lập “Mạng lưới kinh tế thịnh vượng” để dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, từ đó chuyển nhà máy từ Trung Quốc

sang Việt Nam.

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. PHR ghi nhận 344.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2020, gấp 5.3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm,

PHR đạt xấp xỉ 556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3.13 lần cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đầu năm đạt

3,961 đồng.

4. Về chỉ tiêu kinh doanh quý 3, Phước Hòa đặt kế hoạch Tổng doanh thu công ty mẹ 519 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 360 tỷ

đồng, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng.

5. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 5.89% lên 6.04%.



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 58,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 59,400

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 20.43

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.



Lý do đầu tư:

1. DPM là một trong những doanh nghiệp đứng đầu toàn ngành phân bón khi xét đến các phương diện như công suất, sản

lượng, chất lượng sản phẩm.

2. Sau thời gian bảo dưỡng trong năm 2019, nhà máy Urê đã hoạt động ổn định trở lại với công suất 800,000 tấn/năm.

3. DPM đang hưởng lợi từ việc giá dầu WTI và FO giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid – 19.

4. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DPM đạt 3,985.6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 10.6% so với cùng kỳ, LNST đạt 415 tỷ đồng

cao gấp 4,6 lần so với nửa đầu năm 2019. DPM đã hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và tới 96% mục tiêu về lợi

nhuận.

5. DPM đang đàm phán cùng PVI về khoản bồi thường sự cố gián đoạn 72 ngày trong năm 2019. Doanh nghiệp sẽ được bồi

thường hai khoản là chi phí bảo hiểm máy móc và thiệt hại liên quan đến hoạt động kinh doanh.

6. Dự báo DPM có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm với những kết quả tích cực mà DPM đạt được. Năm nay, Đạm

Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 9,237 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ nhờ tăng công suất tại các nhà máy urê, NPK và NH3 so

với 70 ngày đóng cửa của năm trước. Trong khi đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế cẩn trọng ở mức 513 tỷ đồng, tăng 10%. Kế

hoạch này được giữ không đổi từ tháng 1, khi giá dầu ở mức khoảng 60 USD/thùng.

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



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 16,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 17,200

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 9.28

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.



Lý do đầu tư:

1. Hưởng lợi do thuế xuất, nhập khẩu phân bón vào Việt Nam từ EU như urê, phân DAP, MAP được miễn giảm khi Hiệp định

EVFTA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

2. BFC là một trong những doanh nghiệp top đầu trong kinh doanh phân NPK. Hiện tại BFC đang có 5 nhà máy sản xuất với

công suất thiết kế đạt 975,000 tấn/ năm được đặt tại 5 khu vực chính: Long An, Ninh Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng và Mekong.

3. BFC đang được hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào giảm do sự sụt giảm của giá dầu Brent ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

4. 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu Phân bón Bình Điền đạt 2,063 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái và

thực hiện được hơn 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 96.1 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ và đã hoàn thành

62.7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2020 với sản lượng sản xuất ước đạt 159,375 tấn và sản lượng tiêu thụ rơi

vào khoảng 156,243 tấn. Tổng doanh thu quý 3 dự kiến đạt 1,498 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 50 tỷ

đồng.

BFC – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 16,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 17,000

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 7.77

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.



Giá ngày 23/09/2020 (đồng) 43,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 43,000

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 3.3

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 23/09/2020 (đồng) 25,350

Cao nhất 52 tuần (đồng) 26,000

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 3.22

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.



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.


