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TIN VĨ MÔ:

+ Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/06, chỉ số Dow Jones rớt 170.37 điểm (tương đương 0.7%)

xuống 26,119.61 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.4% xuống 3,113.49 điểm. Cả Dow Jones và S&P

500 đều trồi sụt trong suốt phiên. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.15% lên 9,910.53

điểm.

+ Thế giới có 8,399,485 người nhiễm và 451,257 người chết vì Cov19 tính đến sáng ngày 18/06.

+ Ủy ban Chứng khoán có thể “dập cầu dao” nếu thị trường biến động mạnh gây rủi ro hệ thống.

+ Bank of America: 78% nhà đầu tư cho rằng thị trường đang bị định giá cao.

+ Bloomberg: Nhà đầu tư ngoại quay trở lại Việt Nam sau thành tích chống dịch ấn tượng.

+ Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/06, chỉ số Vnindex giảm 1.69 điểm (-0.2%) đóng cửa 854.44

điểm.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ ACB, NT2
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Chỉ số Vnindex đã có 2 phiên giảm điểm mạnh trong ngày

11/06 và ngày 15/06, khối lượng giao dịch được ghi nhận tăng

đột biến góp phần xác nhận chu kỳ tăng giá của thị trường đã

kết thúc. Xét về mặt dài hạn, chỉ số Vnindex vẫn đang trong

kênh giảm dài hạn, từ 1,200 điểm tháng 4 năm 2018 xuống

1030 điểm vào cuối 2019, và gần nhất là sóng hồi phục tăng

từ đáy 660 điểm lên 900 điểm trong thời gian gần đây, với

động lực tăng giá của thị trường đến từ:

1.Nhà đầu tư thế hệ F0 (lớp nhà đầu tư mới chưa có nhiều trãi

nghiệm với thị trường);

2.Nỗ lực của Chính Phủ trong việc nâng đỡ thị trường chứng

khoán bằng cách bơm tiền vào nền kinh tế, ý định bơm tiền

trực tiếp vào TTCK để giữ chân nhà đầu tư nước ngoài, đồng

thời tranh thủ thời cơ thu hút nguồn vốn FDI. Hiện nay, chu kỳ

tăng giá ngắn hạn đó đang chuẩn bị kết thúc và quay lại xu

hướng chính của thị trường do:

+ Sự chững lại của cổ phiếu Blue, do giá đã tăng quá mức

hợp lý;

+Dòng tiền bị bơm quá mức vào các cổ phiếu đầu cơ (penny)

có thị giá nhỏ đang có dầu hiệu chốt lời mạnh diễn ra trên diện

rộng;

+ Chính sách tiền rẻ của Chính phủ nên đi vào nền kinh tế thực sản xuất hơn thị

trường tài chính;

+ Báo cáo tài chính 6 tháng dự kiến sẽ không mấy tốt đẹp từ các công ty lớn như

HVN, VJC, PLX, MSN…;

+ Nguy cơ bùng nổ trở lại về đợt dịch Cov19 thứ 2.

Nhận định trong tuần này, tâm lý thị trường có lẽ sẽ bớt tiêu cực hơn tuần trước, vì tin

xấu thực sự chưa rõ ràng, có lẽ sẽ là tuần giảm nhẹ và bình ổn với 1,2 phiên hồi

phục trong ngắn hạn.



Giá ngày 17/06/2020 (đồng) 23,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 26,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,662.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 39,573.2

EPS cơ bản (đồng) 3,632

P/E cơ bản 6.55 

Giá trị sổ sách (đồng) 17,689

Khuyến nghị: Mua ở mức giá 23+/-0.5, Chốt lời: 29 – 30 +/-0.5, Cắt lỗ: 22+/-0.5.

ACB – NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU



Giá ngày 17/06/2020 (đồng) 21,350

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 287.8

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,146.15

EPS cơ bản (đồng) 2,540

P/E cơ bản 8.41 

Giá trị sổ sách (đồng) 14,958

Khuyến nghị: Mua ở mức giá 21+/-0.5, Chốt lời: 24+/-0.5, Cắt lỗ: 20+/-0.5.

NT2 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2



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.


