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TIN VĨ MÔ:

+ Dow Jones sụt hơn 700 điểm vì nỗi ám ảnh về số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ;

+ Các hợp đồng dầu thô tương lai sụt hơn 5% vào ngày thứ Tư (24/06) khi bằng chứng về sự

nhảy vọt số ca nhiễm Covid-19 ở nhiều quốc gia đã làm tăng nghi ngờ về những nỗ lực tái khởi

động nền kinh tế toàn cầu và dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy nguồn cung dầu thô nội địa tăng

3 tuần liên tiếp;

+ Thế giới có 9,525,937 người nhiễm và 484,925 người chết vì Covid-19 tính đến sáng ngày

25/06/2020. Số ca nhiễm đang tăng nhanh chóng tại các bang New York, Texas, California,

Florida;

+ EU họp bàn tính chuyện mở cửa biên giới từ 1/7, có thể vẫn đóng cửa với Mỹ.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

+ ACV, VIC, SZC
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Chỉ số Vnindex đã kết thúc tuần lễ tăng nhẹ điều chỉnh cùng

với khối lượng giao dịch thấp. Và bắt đầu quay trở lại xu hướng

chính là giảm, bắt đầu với 2 phiên giảm vào ngày 23 và 24/06.

Chỉ số Vnindex dường như khá yếu khi khối lượng giao dịch

giảm dần và không chạm nổi vùng 880 điểm đã quay đầu

giảm. Giới đầu tư toàn cầu hoảng sợ trước làn sóng bùng phát

dịch Covid – 19 mới đang diễn ra mạnh mẽ. Thời điểm Quý 2

sắp kết thúc, áp lực công bố báo cáo tài chính bán niên sắp

diễn ra cùng với triển vọng tăng trưởng GDP kém sẽ tác động

đến nhóm cổ phiếu trụ của thị trường. Nhóm cổ phiếu ngân

hàng cũng chịu tác động mạnh mẽ khi giảm điểm hầu hết ở

các cổ phiếu lớn như VCB, ACB, CTG, VPB…

Dự báo thị trường sẽ tiếp tục xấu đi trong tháng 7, và có thể

sẽ diễn ra xu hướng giảm lớn khi bước vào nửa cuối tháng 7,

khi bức tranh kinh tế sẽ rõ ràng hơn, và sự bất ổn gây ra bởi

đại dịch Covid – 19, bao gồm viễn cảnh về các giai đoạn hoạt

động kinh tế cầm chừng kéo dài hơn và những làn sóng bùng

phát mới. Các yếu tố khác bao gồm căng thẳng thương mại

giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như sự biến động tài chính

do các dòng vốn bị rút khỏi những thị trường mới nổi.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư theo chiến lược an toàn nên gia tăng nắm giữ tiền mặt,

giảm tối đa tỷ trọng cổ phiếu. Đối với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hoặc rất cao có

thể tham gia trading vào những cú hồi phục ngắn của thị trường.



Giá ngày 24/06/2020 (đồng) 62,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 90,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,177.2

Vốn hóa (tỷ đồng) 136,073.3

EPS cơ bản (đồng) 3,450

P/E cơ bản 18.48

Giá trị sổ sách (đồng) 17,217

Khuyến nghị: Mua ở mức giá 62+/2, giá mục tiêu 75+/-2, cắt lỗ 60+/-1.

ACV – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CTCP



Giá ngày 24/06/2020 (đồng) 94,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 126,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 71,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,382.4

Vốn hóa (tỷ đồng) 320,316.2

EPS cơ bản (đồng) 2,433

P/E cơ bản 38.9

Giá trị sổ sách (đồng) 36,102

Khuyến nghị: Mua ở mức giá 92+/-2, giá mục tiêu 103+/-2, cắt lỗ là 90+/-1

VIC – TẬP ĐOÀN VINGROUP CTCP



Giá ngày 24/06/2020 (đồng) 19,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 12,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 100

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,980

EPS cơ bản (đồng) 1,140

P/E cơ bản 17.4

Giá trị sổ sách (đồng) 11,319

Khuyến nghị: Mua ở mức gá 19.5+/-0.5, giá mục tiêu 25+/-0.5, cắt lỗ 18.5+/-0.5

SZC – CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC



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.


