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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ TCB, CEO, NVL, GMD, DBC, STB

TIN VĨ MÔ:

+ Fed giữ nguyên lãi suất, nâng triển vọng kinh tế Mỹ. Fed cam kết duy trì mua trái phiếu cho

đến khi xuất hiện trạng thái toàn dụng nhân công;

+ Xử lý tốt Covid-19, xuất khẩu tăng vọt, chi tiêu công lành mạnh giúp Việt Nam vượt suy thoái

toàn cầu và có thể thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới, theo AFP;

+ Mỹ dự kiến hỗ trợ thêm 36 triệu USD phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam;

+ Goldman, Citigroup, Nomura: Chứng khoán châu Á sinh lời hơn 20% trong năm 2021;

+ Việt Nam có 1,405 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid-19; Thế giới có 74,527,594 ca nhiễm và

1,655,044 ca tử vong vì Covid-19 tính đến sáng ngày 17/12/2020.
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Tăng vượt đỉnh cũ 1 chút trong ngày hôm qua, thị trường hiện

đang ở mức đỉnh cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây,

Vnindex đạt 1066.99 điểm. Đây có thể xem là tuần lễ tăng

điểm ấn tượng của thị trường, và cho thấy sức mạnh của

dòng tiền nội khá lớn, có thể hấp thụ được lực bán ròng của

khối nước ngoài hơn 1,500 tỷ đồng từ đầu tuần đến nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm giúp thị trường tăng tốc

mạnh, nhờ vào tin JP Morgan đánh giá cao triển vọng ngành

này như TCB, VPB, ACB, VCB đều được định giá lại khá cao.

Với tốc độc tăng nhanh và mạnh của thị trường, có lẽ mốc

1100 điểm sẽ sớm đạt được, tuy nhiên với độ cao hiện tại của

chỉ số, có thể sẽ xuất hiện nhiều phiên điều chỉnh hơn ( như

tin Mỹ đưa VN vào danh sách giám sát quốc gia thao túng tiền

tệ cũng khá bất lợi cho VN trong việc điều hành tỷ giá thời

gian tới).

Tiếp tục giữ kịch bản lạc quan với thị trường trong trung hạn,

do lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm và dòng tiền vẫn đổ vào

thị trường trong thời gian tới, các tổ chức lớn vẫn đánh giá

cao khả năng tăng trưởng của VN trong năm 2021 và do đó

dòng vốn nước ngoài chảy mạnh vào VN là điều khá chắc

chắn.

Khuyến nghị:. Việt Nam kiểm soát tốt đợt dịch bệnh thứ 3 và phát triển vaccin; lãi

suất ngân hàng tiếp tục giảm mạnh, và gần như không có lãi nếu gửi dưới 6 tháng;

dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán; là những tin hỗ trợ rất mạnh cho

thị trường tăng giá trong thời gian tới, nhà đầu tư nên tiếp tục giữ vững vị thế gia

tăng tỷ trọng cổ phiếu.



Giá ngày 15/12/2020 (đồng) 8,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 10,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 5,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 257.3

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,187

EPS cơ bản (đồng) 2,061

P/E cơ bản 4.08

Giá trị sổ sách (đồng) 13,772

CEO – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Khuyến nghị: Canh mua giá thị trường (7.800 – 7.900), giá mục tiêu gần nhất 10, giá cắt lỗ dưới 7.5.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 16/12/2020 (đồng) 27,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 28,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 14,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,500

Vốn hóa (tỷ đồng) 97,829

EPS cơ bản (đồng) 2,871

P/E cơ bản 9.11

Giá trị sổ sách (đồng) 20,173

TCB – NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Khuyến nghị: Canh mua giá thị trường (25-26), giá mục tiêu gần nhất 27.5, giá cắt lỗ dưới 24.5.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ, giá mục tiêu mới là 30.



Giá ngày 16/12/2020 (đồng) 67,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 67,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 51,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 986.3

Vốn hóa (tỷ đồng) 66,180

EPS cơ bản (đồng) 3,579

P/E cơ bản 18.70

Giá trị sổ sách (đồng) 31,634

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Khuyến nghị: canh mua quanh mức 66 – 67, giá mục tiêu 70, cắt lỗ nếu dưới 65.



Giá ngày 15/12/2020 (đồng) 32,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 14,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 297

Vốn hóa (tỷ đồng) 9,784

EPS cơ bản (đồng) 1,602

P/E cơ bản 20.72

Giá trị sổ sách (đồng) 21,927

GMD – CTCP Gemadept 

Khuyến nghị: canh mua giá 31, giá mục tiêu 38.5, cắt lỗ nếu dưới 30.



Giá ngày 15/12/2020 (đồng) 48,850

Cao nhất 52 tuần (đồng) 54,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,118

EPS cơ bản (đồng) 3,349

P/E cơ bản 14.51

Giá trị sổ sách (đồng) 37,642

DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Khuyến nghị: canh mua mức giá 48-49, giá mục tiêu 52, cắt lỗ nếu dưới 46.



Giá ngày 16/12/2020 (đồng) 16,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 16,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 7,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,803

Vốn hóa (tỷ đồng) 29,929

EPS cơ bản (đồng) 1,119

P/E cơ bản 14.83

Giá trị sổ sách (đồng) 15,637

STB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 17.5-18, cắt lỗ nếu dưới 15.5



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.


