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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ PNJ, TPB, HDB, LHG.

TIN VĨ MÔ:

+ Bình Dương thu hút mạnh dòng vốn FDI từ Nhật Bản

+ Tổng cục Thuế: Thu ngân sách 10 tháng 2020 đạt 979,724 tỷ đồng

+ Khối ngoại bán ròng hơn 7.23 nghìn tỷ đồng trên HOSE trong tháng 10.

+ S&P 500 vọt hơn 2% ngay cả khi kết quả bầu cử chưa rõ ràng, chỉ số Dow Jones tăng 367.63

điểm (tương đương 1.3%) lên 27,847.66 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2.2% lên 3,443.44 điểm sau

khi vọt tới 3.5% hồi đầu phiên. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.9% lên 11,590.78 điểm.

+ Việt Nam có 1,206 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 48,438,720 ca nhiễm

và 1,231,026 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 05/11/2020.
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Thị trường đã có 5 phiên nỗ lực hồi phục từ đáy sau đợt giảm

mạnh vào tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chưa có mức tăng

đáng kể nào, đóng cửa phiên hôm qua Index xoay quanh 940

điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh mẽ, hơn 7.23 nghìn

tỷ đồng trong tháng 10 vừa qua, tiếp tục là lực cản lớn cho đà

tăng của thị trường trong thời điểm hiện tại.

Cả thế giới đang hướng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn

chưa ngã ngũ và chứng khoán Mỹ được hồi phục ngắn hạn,

thị trường chứng khoán VN vẫn đang trong giai đoạn hồi phục

ngắn và có thể sẽ không kéo dài được lâu. BCTC Q3 cũng đã

có với trên 700 doanh nghiệp niêm yết, cùng với một số ít các

doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan, được chọn lọc

để mua vào trong thời gian tới.

Trừ khi chỉ số Vnindex quay ngược lên và chinh phục thành

công mốc 962 điểm với khối lượng giao dịch áp đảo, Vnindex

vẫn trong chu kỳ giảm giá do đã tăng quá mạnh trước đó mà

không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào, nhà đầu tư nên kiên

nhẫn chờ 1 nhịp giảm giá để mua vào những cổ phiếu tốt theo

danh mục khuyến nghị.

Khuyến nghị:.kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh giảm của thị trường để mua được mức

giá tốt trong danh mục. Chủ đạo của giai đoạn này là chờ đợi và không mua vội.



Giá ngày 04/11/2020 (đồng) 71,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 90,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 45,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 225.1

Vốn hóa (tỷ đồng) 16,141.4

EPS cơ bản (đồng) 4,896

P/E cơ bản 14.64

Giá trị sổ sách (đồng) 21,780

PNJ – CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Khuyến nghị: Chờ mua ở vùng giá 65 – 67.



Giá ngày 04/11/2020 (đồng) 23,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 816.5

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,311.9

EPS cơ bản (đồng) 3,691

P/E cơ bản 6.41

Giá trị sổ sách (đồng) 18,906

TPB – NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Khuyến nghị: Chờ mua ở vùng giá 21 – 23.



Giá ngày 04/11/2020 (đồng) 25,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,750

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,255.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 31,643.6

EPS cơ bản (đồng) 3,675

P/E cơ bản 6.86

Giá trị sổ sách (đồng) 19,021

HDB – NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

Khuyến nghị: Chờ mua ở vùng giá 20 – 21.



Giá ngày 04/11/2020 (đồng) 25,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 29,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 50.07

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,291.8

EPS cơ bản (đồng) 3,400

P/E cơ bản 7.58

Giá trị sổ sách (đồng) 24,381

LHG – CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Khuyến nghị: Chờ mua ở vùng giá 22 – 23.



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.


