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TIN VĨ MÔ:

+ Fed: Lãi suất sẽ ở mức gần 0% cho tới 2022, GDP phục hồi 5% trong năm tới. Trong phiên

hôm qua chỉ số S&P 500 đóng cửa thấp hơn 0,5% ở mức 3,190.17 điểm, trong khi chỉ số Dow rớt

282.31 điểm, tương đương 1%, xuống 26,989.99 điểm, Nasdaq Composite tăng 0.7% lên

10,020.35, lần đầu tiên đóng cửa phiên trên mốc 10.000 điểm.

+ Căng thẳng gia tăng, các công ty Trung Quốc bị hoãn kế hoạch IPO ở Mỹ.

+ SCIC: Mục tiêu trở thành 'nhà đầu tư chuyên nghiệp của Chính phủ', SCIC sẽ mạnh tay giải

ngân 13,000 - 16,000 tỷ đồng mỗi năm.

+ Chỉ số Vnindex vượt qua và duy trì trên mốc 900 điểm với khối lượng giao dịch tăng mạnh

trong các phiên gần đây.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ:

+ DBC : đã chốt lời vùng 55,000 – 56,000 đ/cp và đang vào pha giảm. Chuyển sang đầu tư dài

hạn đến cuối năm, giá mục tiêu 65,000 đ/cp.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

(Dành cho nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao):

+ FCN; BFC; DCM; DPM; D2D; SZC; FCM
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Thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua mốc 900 điểm

và duy trì ở trên mức này trong vài phiên gần đây. Đáng chú ý

là khối lượng giao dịch tăng cao đột biến và luôn duy trì ở mức

cao kỷ lục, giá trị giao dịch có phiên đạt trên 10,000 tỷ đồng.

Ở chiều diễn biến khác, dòng tiền của thị trường chạy vào

những cổ phiếu có thị giá thấp như ITA, HBC, DRH, TDH,

SCR…cùng với việc xuất hiện nhiều tin đồn quanh những cổ

phiếu này. Dòng tiền vào rất mạnh và chưa có dấu hiệu dừng

lại, chủ yếu ở cổ phiếu có thị giá nhỏ, giúp cho khối lượng giao

dịch tăng mạnh, nhưng chỉ số chính Vnindex của thị trường có

mức tăng rất thấp, điều này cũng hàm ý về việc thị trường

đang ở chu kỳ tăng giá cuối, thị trường của những cổ phiếu

đầu cơ.

Ở diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, Dow Jones

đang trong pha tăng giá, FED tiếp tục nỗ lực giữ lãi suất ở

mức gần 0% để kích thích kinh tế, trong bối cảnh kinh tế Mỹ

vừa rơi vào suy thoái và vẫn còn nhiều bất ổn.

Khuyến nghị: Thị trường chứng khoán Việt nam đang tiến ở vùng 900 điểm, mức

kháng cự tiếp theo là 940 điểm, dòng tiền vẫn đang đổ vào, đây là vùng giá mà các

hoạt động trading của thị trường rất sôi nổi, và dành cho nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro

cao, sẵn sàng chấp nhận cắt lỗ khi thị trường chuyển biến xấu.

Đối với nhà đầu tư có khẩu vị an toàn, nên rút dần vị thế khỏi thị trường, đối với nhà

đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tiếp tục trading.



DBC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 51,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.8 

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,384.9

EPS cơ bản (đồng) 3,349

P/E cơ bản 16.48

Giá trị sổ sách (đồng) 33,216

Giá cổ phiếu của DBC hiện đang trong trong pha điều chỉnh rớt mạnh do đã có mức tăng giá quá mạnh trước đó. Đóng cửa ngày 10/06, DBC ở mức

51,400 đồng/CP.

Khuyến nghị: DBC đã hết chu kỳ tăng giá mạnh, có thể chuyển sang đầu tư dài hạn cổ phiếu này cho đến khi có kết quả kinh doanh cuối năm khả quan.

Giá mục tiêu dài hạn quanh mức 65,000 đ/cp



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 10,450

Cao nhất 52 tuần (đồng) 14,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 6,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 118.03

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,233.4

EPS cơ bản (đồng) 1,863

P/E cơ bản 5.24 

Giá trị sổ sách (đồng) 20,849

Khuyến nghị: Mua ở mức giá 9.5+/-0.5, Chốt lời: 12+/-0.5, Cắt lỗ: 9+/-0.5. Xu hướng tăng mạnh hiện tại do xu hướng chính là tăng nhưng điều chỉnh về

gần giá 9 là khá nhanh (chỉ trong 2 phiên). Dự báo sắp tới sẽ hoặc là tăng ít lại hoặc là tạo khoảng trống tang giá xong rồi giảm ngay trong phiên luôn

nên với nhược điểm T+ lúc này mình nên chờ điều chỉnh để vào theo điểm mua khác

FCN – CÔNG TY CỔ PHẦN FECON



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 13,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 19,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 57.17

Vốn hóa (tỷ đồng) 777.48

EPS cơ bản (đồng) 1,165

P/E cơ bản 11.76 

Giá trị sổ sách (đồng) 20,163

Khuyến nghị: giá mua 12.5+/-0.5 (cắt lỗ 12+/-0.5) giá mục tiêu ngắn hạn 15.5+/-0.5

BFC – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 8,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 8,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 5,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 529.4

Vốn hóa (tỷ đồng) 4,658.7

EPS cơ bản (đồng) 595

P/E cơ bản 14.61

Giá trị sổ sách (đồng) 11,681

Khuyến nghị: giá mua 8.5+/-0.5, giá mục tiêu 10.5+/-0.5, cắt lỗ 8+/-0.5

DCM – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 14,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 17,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 391.3

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,850.5

EPS cơ bản (đồng) 863

P/E cơ bản 17.21 

Giá trị sổ sách (đồng) 21,126

Khuyến nghị: giá mua 14+/-0.5, giá mục tiêu 16+/-0.5, cắt lỗ 14+/-0.5

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



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 63,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 86,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 21.31

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,355.3

EPS cơ bản (đồng) 15,147

P/E cơ bản 4.14

Giá trị sổ sách (đồng) 38,867

Khuyến nghị: giá mua 62+/0.5, giá mục tiêu 68.5+/-0.5, cắt lỗ 60+/-0.5

D2D – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 22,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 12,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 100

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,200

EPS cơ bản (đồng) 1,140

P/E cơ bản 19.21

Giá trị sổ sách (đồng) 11,319

Khuyến nghị: giá mua 21+/-1, giá mục tiêu 25+/-1, cắt lỗ 20+/0.5

SZC – CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC



Giá ngày 10/06/2020 (đồng) 6,750

Cao nhất 52 tuần (đồng) 7,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 5,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 41

Vốn hóa (tỷ đồng) 276.8

EPS cơ bản (đồng) 941

P/E cơ bản 6.97 

Giá trị sổ sách (đồng) 14,327

Khuyến nghị: giá mua 6.6+/-0.3, giá mục tiêu 8+/-0.3, cắt lỗ 6+/-0.3

FCM – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON



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.


