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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ DBC, SSI, VND, HPG, MWG.

TIN VĨ MÔ:

+ Giá than nhiệt Trung Quốc tăng mạnh nhất 3 năm, dự báo vẫn tăng tiếp trong năm 2021;

+ Chính thức vận hành 35 trạm thu phí tự động không dừng trên toàn quốc;

+ HoSE áp dụng lô chẵn 100 đơn vị từ 4/1/2021;

+ Báo Anh: Xu hướng chuyển dịch chuỗi sản xuất sang Việt Nam mới chỉ bắt đầu!;

+ Nikkei: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt Indonesia, Malaysia trong năm 2021;

+ Thủ tướng: Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6% nhưng Chính phủ phấn

đấu lên ít nhất 6,5%;

+ Việt Nam thu hút FDI được gần 30 tỷ USD năm nay;
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Thị trường giảm lại vào cuối phiên hôm qua và chỉ số Vnindex

vẫn chưa đạt được mốc 1100 điểm. Trong tuần qua, chỉ số

Vnindex cũng rất khó khăn để vượt qua mốc 1100 điểm

nhưng chưa thành công. Thời điểm hiện tại khá nhiều tin tốt

xấu đan xen, nhưng tổng kết lại thì Vnindex đã có 1 mức tăng

đáng kinh ngạc trong cả năm 2020. Đây là sự nỗ lực của cả

nước và của Chính phủ VN trong việc phòng chống dịch

bệnh, thu hút đầu tư nước ngoài và điều hành nền kinh tế

khéo léo! Phiên cuối năm hôm nay cũng là phiên chốt NAV

của 1 số quỹ và các công ty chứng khoán, hy vọng sẽ là 1

phiên tích cực!

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

do lãi suất ngân hàng sẽ được duy trì ở mức thấp kỳ vọng

trong 2 năm tiếp theo 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.

Nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên điều chỉnh mạnh để

đảo hàng, hoặc canh mua vào những cổ phiếu cơ bản với

mức giá tốt!

Khuyến nghị:. Mốc 1100 điểm thị trường vẫn chưa đạt được, vẫn còn phiên giao dịch

cuối cùng của năm để chào đón năm mới, và có lẽ đây là năm thu hái được khá

nhiều thành công của các nhà đầu tư, vì tuy dịch bệnh vẫn diễn ra, nhưng thị trường

đã liên tục tăng trưởng, thu hút được cả dòng vốn trong và ngoài nước. Năm sau

vẫn là 1 năm hứa hẹn với nhiều sự phát triển cho thị trường và thắng lợi cho nhà

đầu tư!



Giá ngày 30/12/2020 (đồng) 57,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,000

EPS cơ bản (đồng) 3,349

P/E cơ bản 17.14

Giá trị sổ sách (đồng) 37,642

DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 56-57, giá mục tiêu 60, cắt lỗ dưới 54



Giá ngày 30/12/2020 (đồng) 31,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 599

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,707

EPS cơ bản (đồng) 1,663

P/E cơ bản 18.94

Giá trị sổ sách (đồng) 15,854

SSI - CTCP Chứng khoán SSI

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 32-33, giá mục tiêu 40, cắt lỗ dưới 29



Giá ngày 30/12/2020 (đồng) 29,400

Cao nhất 52 tuần (đồng)
30,950

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 208,5

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,400

EPS cơ bản (đồng) 1,835

P/E cơ bản 16.02

Giá trị sổ sách (đồng) 17,112

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect 

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 30, giá mục tiêu 34, cắt lỗ dưới 28



Giá ngày 30/12/2020 (đồng) 40,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 41,750

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,313

Vốn hóa (tỷ đồng) 137,666

EPS cơ bản (đồng) 2,726

P/E cơ bản 15

Giá trị sổ sách (đồng) 16,596

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 41-42, giá mục tiêu 45, cắt lỗ dưới 39



Giá ngày 30/12/2020 (đồng) 117,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 119,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 452

Vốn hóa (tỷ đồng) 53,814

EPS cơ bản (đồng) 8,665

P/E cơ bản 13.54

Giá trị sổ sách (đồng) 33,628

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động 

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 118-119, giá mục tiêu 127, cắt lỗ dưới 113.



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.


