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TIN VĨ MÔ:

+ Bộ Y tế chiều 24/2 ghi nhận 9 người dương tính nCoV tại Hải Dương, tổng số ca mắc Covid-19
ở tỉnh này lên 636;
+ Nửa đầu tháng 2, xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm 1,5 tỷ USD;
+ Chủ tịch Fed trấn an lo ngại lạm phát, Phố Wall tăng điểm, Dow Jones lập đỉnh: Dow Jones
tăng 424,51 điểm, tương đương 1,35%, lên 31.961,86 điểm, vượt đỉnh 31.613,02 điểm thiết lập
hôm 17/2

+ Việt Nam có 2,412 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 113,100,859 ca nhiễm Cov19 và 2,508,925 ca
tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 25/02/2021.
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Thị trường có 1 tuần giao dịch giằng co đúng nghĩa trong các
ngày qua, khi chỉ số Vnindex liên tục đi ngang và trồi sụt. Kết

thúc phiên hôm qua thị trường mới thực sự ngã ngũ, chỉ số
Vnindex giảm hơn 15 điểm, tương tự với chỉ số VN30. Việc
giằng co lưỡng lự và sụt giảm nhẹ tại mốc đỉnh cũ của VN30
và tiệm cận đỉnh 1200 của Vnindex là khá bình thường, vì đây
là vùng đỉnh đã nhiều năm thiết lập của thị trường mà vẫn
chưa vượt qua được. Thị trường cần thêm thời gian để tích
lũy ở biên dưới trong giai đoạn này, đây cũng là thời điểm mà
tình hình dịch bệnh chưa lắng dịu và thời kỳ thiếu vắng thông
tin vĩ mô, khi 2 yếu tố trên được giải quyết thì thị trường sẽ
tiếp cận và chinh phục đỉnh cũ thêm 1 lần nữa trên nền tảng
dòng tiền giá rẻ tràn ngập.

Về mặt kỹ thuật, tại vùng giá này thị trường có thể điều chỉnh
giảm tầm 30 điểm là vùng tích lũy tốt. Nhà đầu tư vẫn nên duy
trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong tài khoản nhưng hạn chế sử
dụng đòn bẩy. Thị trường trong tình huống xấu vẫn có thể về
lại quanh mốc 1.100 điểm, trước khi quay trở lại xu hướng
tăng chính của nó.

Khuyến nghị:. Mốc 1200 sẽ lại được chỉ số Vnindex chinh phục một lần nữa, Vnindex
cần thêm thời gian để tích lũy ở biên dưới, quanh 1150-1160. Nhà đầu tư nên kiên
nhẫn trong giai đoạn thiếu vắng thông tin tích cực trong đầu Quý 1 này và khi diễn
biến dịch bệnh ổn định trở lại.

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

63,100

Cao nhất 52 tuần (đồng)

65,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng)

20,500

SLCP lưu hành (triệu cp)

396

Vốn hóa (tỷ đồng)

24,721

EPS cơ bản (đồng)

3,021

P/E cơ bản

20.83

Giá trị sổ sách (đồng)

12,877

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

MSN - CTCP Tập đoàn Masan
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

91,000

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)

106,543

EPS cơ bản (đồng)

1,054

P/E cơ bản

53.45

Giá trị sổ sách (đồng)

21,308

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

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

133,800

Cao nhất 52 tuần (đồng)

139,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng)

58,100

SLCP lưu hành (triệu cp)

466

Vốn hóa (tỷ đồng)

62,786

EPS cơ bản (đồng)

8,654

P/E cơ bản

17.58

Giá trị sổ sách (đồng)

33,214

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

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

18,350

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)

33,187

EPS cơ bản (đồng)

1,368

P/E cơ bản

13.44

Giá trị sổ sách (đồng)

16,054

Khuyến nghị: Canh mua dưới giá 17, giá mục tiêu 20, cắt lỗ khi dưới 14
Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

88,100

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)

170,150

EPS cơ bản (đồng)

3,913

P/E cơ bản

25.41

Giá trị sổ sách (đồng)

25,270

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 93.5, cắt lỗ khi giá dưới 80
Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Giá ngày 25/02/2021 (đồng)

57,300

Cao nhất 52 tuần (đồng)

59,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng)

33,700

SLCP lưu hành (triệu cp)

1,218

Vốn hóa (tỷ đồng)
EPS cơ bản (đồng)
P/E cơ bản
Giá trị sổ sách (đồng)

71,178
724
47.22
19,803

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

