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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

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

TIN VĨ MÔ:

+ Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46;

+ Ông Biden ký 17 sắc lệnh mới, đảo ngược chính sách của ông Trump;

+ Nikkei Asia: Thu nhập bình quân vượt Philippines, GDP vượt Singapore - Đây là khoảnh khắc

bứt phá của Việt Nam!

+ Mirae Asset: Rủi ro bong bóng là không xảy ra trong năm 2021 dù TTCK đã tăng trưởng vượt

kỳ vọng;

+ Foxconn sản xuất Macbook, IPad tại Bắc Giang: Cú hích hút những 'người khổng lồ';

+ Việt Nam có 1,544 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 97,308,920 ca nhiễm Cov19 và 2,083,311 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 21/01/2021.
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Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần đầy biến động, khi thị

trường bất ngờ sụt giảm mạnh vào ngày thứ 3 vừa qua. Chỉ

số Vnindex có phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử 20

năm, có lúc thị trường sụt giảm đến 74 điểm, và tình trạng

nghẽn lệnh xảy ra liên tục góp phần làm cho thị trường

chuyển biến xấu hơn. Tuy thị trường đã phục hồi nhẹ trở lại

trong ngày hôm qua, và có thể tiếp tục tăng trong phiên hôm

nay, nhưng mốc 1200 điểm có vẻ khá cứng để vượt qua.

Về mặt kỹ thuật, thị trường rớt hơn 60 điểm và phải hồi lại ít

nhất 30 điểm mới cho thấy sức bật của thị trường tốt. Nhà

đầu tư đã tiến hành mua trong ngày thứ 3 với mức giá thấp có

thể bán bớt lượng hàng có sẵn trong phiên hôm nay và giữ tài

khoản an toàn, hạn chế sử dụng margin. Thị trường trong tình

huống xấu vẫn có thể về lại quanh mốc 1.000 điểm, trước khi

quay trở lại xu hướng tăng chính của nó.

Trong bối cảnh vĩ mô thế giới có nhiều sự thay đổi, nhưng

dòng tiền trong nước vẫn khá mạnh mẽ, và hệ thống giao dịch

của Hose vẫn chưa ổn định (xảy ra tình trạng nghẽn lệnh và

rơi đột ngột của thị trường), nhà đầu tư nên hạn chế tối đa

việc sử dụng margin và chọn cổ phiếu tốt để đầu tư lâu dài

hơn nếu thị trường chuyển biến xấu.

Khuyến nghị:. Mốc 1200 khá thử thách và thị trường có những phiên điều chỉnh khá

sâu, nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu tốt, có thể giữ dài hạn, tiếp tục quan sát

thị trường trong giai đoạn này và chưa nên mua mới.



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 57,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 63,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 104.7

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,086

EPS cơ bản (đồng) 3,349

P/E cơ bản 13.25

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: canh bán chốt lời.



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 53,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 396

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,997

EPS cơ bản (đồng) 2,534

P/E cơ bản 16.35

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

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 33,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 37,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 599

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,096

EPS cơ bản (đồng) 1,663

P/E cơ bản 23.13

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: canh bán khi có lãi



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 28,200

Cao nhất 52 tuần (đồng)
31,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 208,5

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,849

EPS cơ bản (đồng) 1,835

P/E cơ bản 15.35

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: canh bán khi có lãi



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 90,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 95,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 48,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,174

Vốn hóa (tỷ đồng) 105,721

EPS cơ bản (đồng) 4,766

P/E cơ bản 53.4

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 20/01/2021 (đồng) 122,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 127,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 466

Vốn hóa (tỷ đồng) 57,780

EPS cơ bản (đồng) 8,665

P/E cơ bản 16.13

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 20/01/2021 (đồng) 86,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 93,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 51,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1913

Vốn hóa (tỷ đồng) 166,513

EPS cơ bản (đồng) 6,142

P/E cơ bản 24.95

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.


