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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ DBC, PDR, SSI, VND, MSN, MWG, GAS

TIN VĨ MÔ:

+ HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,6% năm nay;

+ Tạm dừng cấp phép chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam;

+ Giảm trừ 50% tiền thuê sạp cho tiểu thương các chợ truyền thống ở TP HCM;

+ Sân bay Long Thành có thể đóng góp cho tăng trưởng GDP từ 3-5%;

+ Kim ngạch xuất – nhập khẩu của Việt Nam sẽ còn vươn tới mốc 1.000 tỷ USD;

+ Việt Nam có 1521 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 92,778,983 ca nhiễm Cov19 và 1,986,903 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 14/01/2021.
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Thị trường tăng liền 1 mạch 8 phiên liên tiếp, và 1 phiên điều

chỉnh nhẹ trong ngày hôm qua. Khối lượng và giá trị giao dịch

của thị trường tiếp tục lập kỷ lục mới trong những ngày gần

đây, phiên hôm qua đạt trên 22.400 tỷ đồng! Phiên điều chỉnh

giảm giúp hạ nhiệt và tăng bền vững hơn, được xem là khá

tốt cho thị trường trong tình hình hiện tại, thị trường sẽ cần

thêm thời gian để thử thách với mốc 1200 điểm - đỉnh lịch sử

từ năm 2018.

Trong các phiên gần đây, việc chậm lệnh và lỗi liên tục từ hệ

thống vẫn chưa được khắc phục triệt để cho thấy thị trường

cũng đang bị cản trở trong việc gia tăng quy mô, và kỳ vọng

của Hose trong năm nay về việc giao dịch T0 và bán khống có

vẻ sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để chuẩn bị.

Hiện tại các tin tức vĩ mô đều khá tốt, ngoại trừ việc cả thế

giới đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ có đi

đến hồi kết mỹ mãn hay sẽ có những bất ngờ ở phút cuối

(20.1.2021)

Vẫn tiếp tục duy trì kịch bản lạc quan với thị trường trong

trung hạn, tuy nhiên việc tăng quá nhanh của thị trường cũng

là một rủi ro lớn khi xuất hiện điều chỉnh, nhà đầu tư cần luôn

tỉnh táo trong mọi tình huống!

Khuyến nghị:. Thị trường đang tăng nhanh đến mốc 1200 điểm và nhà đầu tư có lẽ

đang quá hưng phấn, thị trường cần có những phiên điều chỉnh và tăng điểm bền

vững hơn. Nên quan sát thị trường và theo dõi tin tức vĩ mô sát hơn trong thời điểm

hiện tại.



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 59,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 61,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,484

EPS cơ bản (đồng) 3,349

P/E cơ bản 17.86

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

Cập nhật tuần này: giá DBC vẫn tiếp tục tăng tốt, có thể chốt lời, hoặc tiếp tục nắm giữ cho giá mục tiêu mới ở mốc 65.



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 51,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 396

Vốn hóa (tỷ đồng) 22,343

EPS cơ bản (đồng) 2,534

P/E cơ bản 16.45

Giá trị sổ sách (đồng) 13,374

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 60, cắt lỗ nếu giá dưới 51



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 33,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 34,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 599

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,576

EPS cơ bản (đồng) 1,663

P/E cơ bản 23.27

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

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 28,950

Cao nhất 52 tuần (đồng)
30,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 208,5

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,213

EPS cơ bản (đồng) 1,835

P/E cơ bản 15.76

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

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 93,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 94,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 48,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,174

Vốn hóa (tỷ đồng) 108,658

EPS cơ bản (đồng) 4,766

P/E cơ bản 54.8

Giá trị sổ sách (đồng) 24,343

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 113, cắt lỗ nếu dưới 88.



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 126,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 127,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 452

Vốn hóa (tỷ đồng) 58,824

EPS cơ bản (đồng) 8,665

P/E cơ bản 16.58

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 13/01/2021 (đồng) 93,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 94,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 51,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1913

Vốn hóa (tỷ đồng) 176,466

EPS cơ bản (đồng) 6,142

P/E cơ bản 26.82

Giá trị sổ sách (đồng) 24,971

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam

Khuyến nghị: canh mua quanh mức 90-90.5, giá mục tiêu 95, cắt lỗ dưới 86.5

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



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.


