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CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ PDR, MSN, MWG, STB, GAS, PLX

TIN VĨ MÔ:

+ Bộ Công thương: Ảnh hưởng Covid-19, sức mua dịp Tết Tân Sửu chỉ "nhích" được 3-5%;

+ Gián đoạn logistics đường biển khu vực châu Á, Việt Nam chịu ảnh hưởng "kép";

+ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy cao một bước phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh;

+ Giám đốc Phân tích SSI: F0 sẽ khiến TTCK mang tính 'cảm xúc con người' nhiều hơn;

+ Việt Nam có 2,329 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 110,429,980 ca nhiễm Cov19 và 2,440,928 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 17/02/2021.
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Thị trường có 1 phiên tăng điểm rất mạnh trong ngày giao

dịch đầu năm, chỉ số Vnindex tăng hơn 40 điểm, đóng cửa ở

mốc 1155.78 điểm. Trước tình hình kiểm soát dịch bệnh khả

quan, chỉ số thị trường đang quay trở lại vùng giá 1200 điểm

trước đó, tuy khối lượng giao dịch không cao, thấp hơn bình

quân so với đợt tăng trước Tết, nhưng sự đồng loạt tăng điểm

ở hầu hết dòng cổ phiếu lớn cho thấy tâm lý tích cực của các

nhà đầu tư. Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tranh thủ

mua ròng mạnh, hơn 700 tỷ đồng trong phiên đầu năm hôm

qua. Các nhà đầu tư đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong đợt

trước Tết hoặc chậm hơn là trong phiên hôm qua, nên giữ

cho đến khi thị trường chạm mốc lịch sử cũ 1200 điểm, quan

sát ở vùng giá này và hạn chế mua mới khi thị trường tiếp cận

mốc này 1 lần nữa.

Việc kiểm soát dịch bệnh ở nước ta cơ bản đã có nhiều tiến

triển tốt, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, nhưng trước mắt

dòng tiền vẫn sẽ chảy vào kênh chứng khoán trong tình hình

khó khăn này. Việc thị trường quay trở lại vùng giá 1200 một

cách nhanh chóng là yếu tố tích cực trong ngắn hạn 1-3 tháng

tới.

Khuyến nghị:. Mốc 1200 sẽ lại được chỉ số Vnindex chinh phục một lần nữa, đây là

cơ hội hiếm hoi để thị trường vượt qua mốc này, nhà đầu tư nên chọn đầu tư ở

nhóm cổ phiếu VN30 hoặc các cổ phiếu tốt, vẫn chưa nên sử dụng margin trong giai

đoạn hiện tại.



Giá ngày 17/02/2021 (đồng) 64,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 64,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 396

Vốn hóa (tỷ đồng) 25,592

EPS cơ bản (đồng) 3,021

P/E cơ bản 20.73

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 cho giá mục tiêu mới 69



Giá ngày 17/02/2021 (đồng) 92,000

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) 108,070

EPS cơ bản (đồng) 1,054

P/E cơ bản 52.10

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 17/02/2021 (đồng) 138,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 188,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 466

Vốn hóa (tỷ đồng) 64,325

EPS cơ bản (đồng) 8,654

P/E cơ bản 17.01

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 cho giá mục tiêu mới 145



Giá ngày 17/02/2021 (đồng) 18,750

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) 33,818

EPS cơ bản (đồng) 1,368

P/E cơ bản 13.30

Giá trị sổ sách (đồng) 16,054

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khuyến nghị: Canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 20, cắt lỗ khi dưới 14

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 17/02/2021 (đồng) 86,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 93,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 51,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,900

Vốn hóa (tỷ đồng) 166,322

EPS cơ bản (đồng) 3,913

P/E cơ bản 23.45

Giá trị sổ sách (đồng) 25,270

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam 

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 93.5, cắt lỗ khi giá dưới 80



Giá ngày 17/02/2021 (đồng) 55,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 57,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 33,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,218

Vốn hóa (tỷ đồng) 67,887

EPS cơ bản (đồng) 724

P/E cơ bản 43.68

Giá trị sổ sách (đồng) 19,803

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 60, cắt lỗ nếu giá dưới 52.



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.


