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TIN VĨ MÔ:

+ SSI Research: Vĩ mô tích cực, TTCK Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong

dài hạn;

+ Nikkei Asia: 'Google của Hàn Quốc' vào Việt Nam là khởi đầu cho làn sóng đầu tư về AI;

+ Mirae Asset: “Triển vọng vĩ mô lạc quan, VN-Index có thể cán mốc 1.400 điểm”;

+ SSI Research: Lãi suất tiền gửi có thể tăng 30-50 điểm cơ bản nửa cuối năm;

+ Việt Nam có 2,659 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 133,726,327 ca nhiễm Cov19 và 2,901,746 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 08/04/2021.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ PDR, MWG, STB, GAS, PLX, ACB, CRE, BSR
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Khuyến nghị:. Thị trường đã và đang vượt đỉnh kháng cự nhiều năm 1.200 điểm, nhà

đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường có nhịp điều chỉnh giảm, để

hưởng lợi chu kỳ mới.

Sau khi vượt khỏi 1.200 điểm, tốc độ tăng của thị trường đã

chậm lại trong 2 phiên gần đây, chart nến cho thấy thị trường

hầu như đi ngang cùng với khối lượng tăng nhẹ, đóng cửa

phiên hôm qua chỉ số Vnindex ở mức 1242.38 điểm. Tính đến

ngày hôm qua, thị trường đã có 8 phiên tăng điểm liên tiếp,

nên khả năng sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh cũng là hợp lý trước

khi thị trường tiếp tục tăng tốc.

Về mặt kỹ thuật, vùng giá 1240-1260 là vùng kháng cự khá

cao của chỉ số Vnindex, hơn nữa việc chỉ số đang dao động ở

mức giá cao chưa từng có trong lịch sử cũng rất khó đoán

được các hành động như thông lệ của các nhà đầu tư cá

nhân nhỏ lẻ. Ở vùng giá này, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng

đòn bẩy cao, chỉ nên sử dụng tiền tươi để tích lũy cổ phiếu

mỗi khi thị trường có đợt suy giảm.

Nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục khi

có cơ hội tốt, ưu tiên dòng chứng khoán, dòng cổ phiếu ngân

hàng hoặc VN30, các dòng VIC sẽ chạy trước Vnindex.



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 68,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 69,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 435

Vốn hóa (tỷ đồng) 29,938

EPS cơ bản (đồng) 2,800

P/E cơ bản 24.53

Giá trị sổ sách (đồng) 11,708

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: giá đã đạt mục tiêu, bán chốt lời.



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 134,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 139,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 69,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 63,945

EPS cơ bản (đồng) 8,600

P/E cơ bản 15.66

Giá trị sổ sách (đồng) 33,000

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động 

Khuyến nghị: nắm giữ cho đến giá mục tiêu 145, cắt lỗ dưới 128.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 22,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 23,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 8,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,800

Vốn hóa (tỷ đồng) 40,221

EPS cơ bản (đồng) 1,487

P/E cơ bản 15

Giá trị sổ sách (đồng) 16,054

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khuyến nghị: Canh mua dưới giá 17, giá mục tiêu 20, cắt lỗ khi dưới 14

Cập nhật tuần này: bán chốt lời ở vùng giá 22, canh mua lại khi giá giảm



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 89,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 96,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 58,150

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,900

Vốn hóa (tỷ đồng) 170,532

EPS cơ bản (đồng) 4,104

P/E cơ bản 21.71

Giá trị sổ sách (đồng) 25,370

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam 

Khuyến nghị: nắm giữ cho đến giá mục tiêu 93.5, cắt lỗ khi giá dưới 88.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 55,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 59,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 38,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,243

Vốn hóa (tỷ đồng) 69,404

EPS cơ bản (đồng) 821

P/E cơ bản 67.94

Giá trị sổ sách (đồng) 17,026

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

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



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 34,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 35,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 24,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,161

Vốn hóa (tỷ đồng) 74,357

EPS cơ bản (đồng) 3,557

P/E cơ bản 9.67

Giá trị sổ sách (đồng) 16,399

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Khuyến nghị: canh mua nếu giá về vùng 32, giá mục tiêu 34, cắt lỗ nếu dưới 31.

Cập nhật tuần này: giá đã đạt mục tiêu, bán chốt lời.



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 29,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 32,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 11,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 96

Vốn hóa (tỷ đồng) 2,831

EPS cơ bản (đồng) 3,060

P/E cơ bản 9.64

Giá trị sổ sách (đồng) 20,987

CRE – Bất động sản Thế Kỷ

Khuyến nghị: giá mua 27-28, mục tiêu 33-35, cắt lỗ khi giá chạm 26.5

Cập nhật tuần này: bán chốt lời



Giá ngày 07/04/2021 (đồng) 18,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 18,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 5,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,100

Vốn hóa (tỷ đồng) 56,506

EPS cơ bản (đồng) -909

P/E cơ bản -20.05

Giá trị sổ sách (đồng) 10,010

BSR - Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Khuyến nghị: canh mua giá 16-17, giá mục tiêu 19, cắt lỗ giá 15.

Khuyến nghị tuần này: bán chốt lời.



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.


