
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

❖HỘI SỞ TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: (028) 6295.9218

Email: info@funan.com.vn

❖CHI NHÁNH SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 3, 353-353bis-355 An Dương Vương,

Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9138 Fax: (028) 6295.9178

❖CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ,

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6283.3666 Fax: (024) 3206.8881

❖CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 90-92 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn,

TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 377.9655 Fax: (0236) 377.9656

❖PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Email: ngant@funan.com.vn

Email: namnh@funan.com.vn

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ PDR, MSN, MWG, STB

TIN VĨ MÔ:

+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hải Dương, Quảng Ninh sau 6 ngày nữa sẽ khoanh được ổ

dịch;

+ Bất chấp dịch COVID-19, nhà đầu tư ngoại vẫn chọn Việt Nam làm đến điểm đến;

+ Thu ngân sách tháng đầu năm 2021 của TP. HCM đạt 135% mức phải thu, với 40.000 tỷ đồng;

+ Việt Nam mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca;

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong 5 năm tới

+ Việt Nam có 1,911 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 104,906,374 ca nhiễm Cov19 và 2,278,524 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 04/02/2021.
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Thị trường chứng khoán tuần qua có những diễn biến rất

căng thẳng và kịch tính, khi liên tiếp tăng mạnh và giảm mạnh

đan xen, tại vùng giá 998-1073 điểm. Trong ngày hôm qua thị

trường lại tiếp tục có 1 phiên tăng điểm sốc và gấp gáp, chỉ số

Vnindex tăng 35.76 điểm, đạt 1111.29 điểm vào cuối ngày,

kèm theo đó là hiện tượng chỉ số VN30 vượt cao hơn cả

VNindex, đạt 1117.98 điểm (một hiện tượng khá lạ và hiếm

gặp), cho thấy dòng tiền tập trung vào kéo chỉ số VN30 hơn là

mặt bằng chung của các cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, thị

trường đã bật tăng hơn 50% kể từ mức đáy 1023 điểm, và sẽ

gặp ngưỡng kháng cự cứng tại 1120 điểm. Trong trường hợp

thị trường tiếp tục tăng điểm và tiếp cận vùng giá cũ quanh

1160-1170 điểm, nhà đầu tư nên chốt lời những cổ phiếu đã

mua ở vùng giá thấp hơn trước đó hoặc hạ tỷ trọng cổ phiếu,

vì việc tăng sốc của thị trường là chưa bền vững và chưa có

cơ sở hợp lý trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Về mặt vĩ mô, chưa có nhiều thay đổi đáng kể ngoài việc diễn

biến dịch bệnh đang khá phức tạp và có thể đây sẽ là 1 cái

Tết đầy khó khăn cho tầng lớp kinh doanh vừa và nhỏ. Nhà

đầu tư nên cẩn trọng với thị trường, đặc biệt là vùng giá cũ

1170-1200 điểm.

Khuyến nghị:.Thị trường đang tăng sốc trở lại vùng giá 1170-1200, dù trước đó là cú

giảm sốc gây nhiều thiệt hại cho các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm giao dịch. Khi

quay lại vùng giá này và tình hình vĩ mô và dịch bệnh chưa có nhiều chuyển biến

đáng kể, nhà đầu tư không nên thực hiện mua mới để tránh rủi ro trong kỳ nghỉ lễ dài

sắp tới (Tết Nguyên đán).



Giá ngày 03/02/2021 (đồng) 59,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 59,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 396

Vốn hóa (tỷ đồng) 23,572

EPS cơ bản (đồng) 3,021

P/E cơ bản 19.48

Giá trị sổ sách (đồng) 12,877

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 03/02/2021 (đồng) 88,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 97,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 48,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,174

Vốn hóa (tỷ đồng) 104,194

EPS cơ bản (đồng) 1,054

P/E cơ bản 52.21

Giá trị sổ sách (đồng) 21,308

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 113, cắt lỗ nếu dưới 82.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 03/02/2021 (đồng) 127,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 133,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 466

Vốn hóa (tỷ đồng) 59,384

EPS cơ bản (đồng) 8,654

P/E cơ bản 16.75

Giá trị sổ sách (đồng) 33,214

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động 

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá 118-119, giá mục tiêu 132, cắt lỗ dưới 113.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 03/02/2021 (đồng) 18,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 21,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 7,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,800

Vốn hóa (tỷ đồng) 32,285

EPS cơ bản (đồng) 1,368

P/E cơ bản 13.19

Giá trị sổ sách (đồng) 16,054

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khuyến nghị: canh mua nếu giá STB dưới 17, giá mục tiêu dài hạn 20, cắt lỗ khi giá dưới 14.



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.


