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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ PNJ, TPB, LCG, DPM, DHC, LHG.

TIN VĨ MÔ:

+ Nikkei: Việt Nam đã sẵn sàng cho hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đổ xô vào đầu tư?;

+ Quan chức Nhà Trắng tung 234 trang hồ sơ cáo buộc gian lận bầu cử;

+ S&P 500 và Nasdaq Composite khởi sắc khi cổ phiếu công nghệ phục hồi;

+ Việt Nam có 1,229 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 52,432,183 ca nhiễm

và 1,289,529 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 12/11/2020.
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Mặc dù có 1 phiên đảo chiều khi Vnindex nỗ lực chạm vào

đỉnh cũ 960 điểm, nhưng nhìn chung, chỉ số vẫn đang duy trì

phong độ tốt, khi tăng về cả khối lượng và giá trị giao dịch, lực

bán tuy mạnh, nhưng lực mua cũng không kém. Nhà đầu tư

nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1,500 tỷ đồng trong các

phiên từ đầu tuần cho đến nay, nhưng lực mua trong nước

cũng không kém, giúp thị trường cân bằng và tăng nhẹ. Đóng

cửa phiên hôm qua, chỉ số Vnindex đạt 952.22 điểm.

Tin tức từ thị trường chứng khoán thế giới vẫn chưa có nhiều

thay đổi và ngã ngũ, khi cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vẫn

đang được theo dõi sát sao, đội ngũ của Tổng thống Trump

vẫn đang nỗ lực đưa ra bằng chứng và kiện ở các Bang

Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, trong khi Bang Arizona và

Nevada chưa kiểm xong, Bang Georgia đã có quyết định kiểm

tra lại tất cả các phiếu bằng tay, tỷ số vẫn đang sát sao với

Biden 226 phiếu và Trump 232 phiếu (thông tin không tham

khảo từ nguồn của các trang báo chí thuộc đảng Dân chủ)

Khuyến nghị:. Trong thời điểm tin tức vĩ mô có quá nhiều biến động trái chiều, lựa

chọn an toàn với tỷ trọng danh mục phòng thủ vẫn là tốt hơn hết, nhưng nếu bắt

buộc phải tham gia thị trường để trading, nhà đầu tư nên tỉnh táo cắt lỗ trong trường

hợp thị trường đảo chiều.



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 71,900

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.

Cập nhật tuần này: Chờ mua.



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 24,150

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.

Cập nhật tuần này: Chờ mua ở vùng giá 22 – 23. Giá mục tiêu: 28 – 30. Giá cắt lỗ: 21



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 10,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 10,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 3,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 115.2

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,221.6

EPS cơ bản (đồng) 1,820

P/E cơ bản 5.81

Giá trị sổ sách (đồng) 15,108

LCG – CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Khuyến nghị: Mua vào ở vùng giá thị trường hiện tại. Giá mục tiêu: 18. Cắt lỗ: 9.



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 17,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 17,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 391.3

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,809.2

EPS cơ bản (đồng) 2,100

P/E cơ bản 8.27

Giá trị sổ sách (đồng) 20,941

DPM – TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Khuyến nghị: Mua vào hiện tại hoặc 15-16. Cắt lỗ: 12.5.



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 50,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 51,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 30,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 55.9

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,839

EPS cơ bản (đồng) 6,140

P/E cơ bản 8.26

Giá trị sổ sách (đồng) 22,152

DHC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Khuyến nghị: Canh mua ở vùng giá thị trường hiện tại. Giá mục tiêu: 55 – 56. Cắt lỗ: dưới 49.



Giá ngày 11/11/2020 (đồng) 25,900

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) 1,296.8

EPS cơ bản (đồng) 3,400

P/E cơ bản 7.61

Giá trị sổ sách (đồng) 24,381

LHG – CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

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

Cập nhật tuần này: Chờ mua.



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.


