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TIN VĨ MÔ:

+ HoSE có phiên giao dịch hơn 21.500 tỷ đồng nhờ cải thiện năng lực xử lý lệnh;

+ JP Morgan lạc quan vào TTCK Việt Nam, nâng mục tiêu VN-Index lên 1.400 điểm vào cuối

năm 2021;

+ AFC Vietnam Fund: "TTCK Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn, cổ phiếu ngân hàng xứng

đáng được định giá cao hơn";

+ Việt Nam có 2,737 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 138,828,976 ca nhiễm Cov19 và 2,985,469 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 15/04/2021.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ MWG, STB, GAS, PLX, BSR
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Khuyến nghị:. Thị trường đang vào vùng giá kháng cự cao 1260-1280 điểm, việc hạ

tỷ trọng cổ phiếu là cần thiết để giữ tài khoản an toàn, nhà đầu tư tránh sử dụng đòn

bẩy, đề phòng thị trường chuyển biến xấu.

Thị trường sau khi vượt khỏi vùng giá 1245 điểm, đã có

những phiên giao dịch hết sức giằng co tại vùng giá 1245-

1268 điểm. Trong phiên tăng điểm trở lại ngày hôm qua, chỉ

số Vnindex tăng hơn 7 điểm, đóng cửa ở mức 1255.87 điểm

cùng với khối lượng giao dịch giảm so với phiên trước đó, và

khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Khối

lượng mua bán lớn trong 3 ngày gần đây cho thấy bên mua

và bán rất quyết liệt, nhưng đã xuất hiện hiện tượng tăng giá

mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ như dòng nhà VIC, MSN, NVL,

SAB và giảm giá nhẹ ở hầu hết các cổ phiếu còn lại.

Về mặt kỹ thuật, vùng giá 1260-1280 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

chừa sức mua đề phòng khi thị trường có đợt suy giảm trong

thời gian tới.



Giá ngày 14/04/2021 (đồng) 135,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 139,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 70,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 64,135

EPS cơ bản (đồng) 8,600

P/E cơ bản 15.72

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 14/04/2021 (đồng) 22,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 23,850

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 8,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,800

Vốn hóa (tỷ đồng) 40,942

EPS cơ bản (đồng) 1,487

P/E cơ bản 15.27

Giá trị sổ sách (đồng) 16,054

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khuyến nghị: đã khuyến nghị chốt lời ở vùng giá 22 vào tuần trước, chờ và canh mua lại khi STB giảm lại.



Giá ngày 14/04/2021 (đồng) 86,500

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) 164.599

EPS cơ bản (đồng) 4,104

P/E cơ bản 20.95

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: tạm cắt lỗ GAS, chờ canh mua lại.



Giá ngày 14/04/2021 (đồng) 55,200

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) 68,285

EPS cơ bản (đồng) 821

P/E cơ bản 66.87

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 14/04/2021 (đồng) 16,823

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) 52,630

EPS cơ bản (đồng) -909

P/E cơ bản -18.67

Giá trị sổ sách (đồng) 10,010

BSR - Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Khuyến nghị: đã bán chốt lời vào tuần trước, canh mua trở lại khi giá giảm.



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.


