
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 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ,

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6283.3666 Fax: (024) 3206.8881

❖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

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ DHC, PNJ, TPB, LCG, GAS, VHM.

TIN VĨ MÔ:

+ Tập đoàn Mỹ GE đổ 1 tỷ USD đầu tư vào dự án điện khí Long Sơn;

+ Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert C. O’Brien đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày

20/11-22/11 nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam và để đề cao những

nỗ lực chung của hai nước trong việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do

và rộng mở;

+ Reuters: Mỹ chuẩn bị công bố 89 công ty Trung Quốc bị hạn chế thương mại;

+ Kiều hối năm 2020 ước đạt gần 15.7 tỉ USD;

+ Foxconn đầu tư 270 triệu USD để mở rộng sản xuất tại Việt Nam;

+ "Siêu cảng" 200 triệu USD của bầu Hiển khởi công sớm, mục tiêu giảm hàng tỷ USD chi phí

logistics cho Việt Nam;

+ Thế giới có 60,715,719 ca nhiễm và 1,426,779 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày

26/11/2020.
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Vàng rớt giá mạnh, dầu tăng cao nhất 8 tháng và DJIA tăng

vượt 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử là tâm điểm đáng

chú ý tuần qua, điều này cho thấy dòng tiền đã dần chuyển từ

tài sản an toàn sang tài sản rủi ro cao hơn, tín hiệu này là tích

cực từ phía nhà đầu tư sau khi có thông tin tốt về vaccin cũng

như tình hình lắng dịu và có vẻ đã ổn thỏa của bầu cử Mỹ.

Dòng tiền tiếp tục dịch chuyển vào chứng khoán, đặc biệt là

chứng khoán Châu Á, giúp cho các thị trường này đều tiến

vào vùng cao mới, giá dầu cũng tăng trở lại, cho thấy kỳ vọng

về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Riêng về TTCKVN, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục tăng

mạnh trong các phiên gần, khối ngoại quay trở lại mua ròng

(mua tổng cộng hơn 300 tỷ trên cả 2 sàn), giúp cho thị trường

cân bằng được lực bán lớn chốt lời. Chỉ số Vnindex đã mất 3

phiên tại ngưỡng 1,000 điểm và vẫn chưa vượt qua được, và

có lẽ cần thêm thời gian để chỉ số Vnindex có thể công phá

thành công mốc này.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng 1 kịch bản lạc quan với thị trường

trong trung hạn (1-2 năm), nắm giữ những cổ phiếu có cơ bản

tốt làm tài sản trong thập niên tiền rẻ.

Khuyến nghị:. Kịch bản phục hồi nền kinh tế trong 2 năm tới khá chắc chắn, nhà đầu

tư có thể có chiến lược nắm giữ tài sản rủi ro cao và lợi nhuận cao. Trong khi giá

vàng (tài sản phòng thủ an toàn) có khả năng giảm giá trong thời gian tới.



DHC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Lý do đầu tư:

1. DHC kinh doanh chủ yếu ngành nghề sản xuất và kinh doanh giấy, bột giấy, các sản phẩm bao bì từ giấy và từ nhựa; In bao

bì, văn phòng phẩm, biểu mẫu (trừ giấy tờ quản lý của cơ quan Nhà nước), kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành

giấy. Bên cạnh đó, DHC còn nuôi trồng thủy sản; kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản, thủy hải sản, sản xuất và kinh doanh

các sản phẩm chế biến thủy hải sản

2. Các hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm giấy và bao bì và hỗ trợ tốt cho ngành thủy

sản. Thêm vào đó việc Trung Quốc ngừng nhập RCP từ năm 2021 khiến nhu cầu nhập khẩu giấy/bao bì thành phẩm tăng,

thúc đẩy hoạt động xuất khẩu giấy bao bì của các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Nhà máy giấy Giao Long GĐ2 đi vào hoạt động làm cho năng lực sản xuất giấy kraft của DHC tăng gấp 3.7 lần so với trước

đây, đạt 280,000 tấn/năm. Mặt khác, nợ vay đang có xu hướng giảm dần khi Nhà máy Giao Long GĐ2 đi vào hoạt động. Dự

kiến nhà máy bao bì mới (P2) đi vào hoạt động vào Q2/2021 sẽ làm tăng năng lực sản xuất bao bì carton lên 96% từ 47 triệu

lên 92 triệu sản phẩm/ năm.

4. KQKD Q3/2020 tăng mạnh so với cùng kỳ với doanh thu đạt 702 tỷ (+112% yoy) và lãi ròng đạt 68 tỷ đồng (+128% yoy). Lũy

kế 9T/2020, doanh thu và lãi ròng đạt lần lượt 2,000 tỷ đồng và 237 tỷ đồng, tăng tương ứng 164% yoy và 208% yoy.



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 56,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 30,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 55.9

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,939

EPS cơ bản (đồng) 6,140

P/E cơ bản 8.55

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: 58-60. Cắt lỗ: dưới 49.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 76,200

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 15.01

Giá trị sổ sách (đồng) 21,780

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

Khuyến nghị: Canh mua ở mức giá tốt từ 72-74, giá mục tiêu 82-85, cắt lỗ nếu dưới 71.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 25,150

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 6.71

Giá trị sổ sách (đồng) 18,906

TPB – NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Khuyến nghị: Canh mua giá tốt ở vùng giá thị trường. Giá mục tiêu: 28 – 30. Giá cắt lỗ: 21

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 11,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 12,000

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 5.92

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.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 82,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 98,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 51,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913.95

Vốn hóa (tỷ đồng) 153,116

EPS cơ bản (đồng) 6,142

P/E cơ bản 13.03

Giá trị sổ sách (đồng) 24,971

GAS – TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Khuyến nghị: đã khuyến nghị mua ở mức giá 74 – 75, có thể tiếp tục canh mua, giá mục tiêu gần nhất 107, giá cắt lỗ dưới 71.

Cập nhật tuần này: Tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 25/11/2020 (đồng) 83,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 93,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 54,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,289.5

Vốn hóa (tỷ đồng) 274,674.4

EPS cơ bản (đồng) 6,720

P/E cơ bản 12.42

Giá trị sổ sách (đồng) 23,948

VHM – CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Khuyến nghị: Canh mua ở mức quanh 82, giá mục tiêu 89, cắt lỗ dưới 79.



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.


