
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

TIN VĨ MÔ:

+ Tp.HCM sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính châu Á, GRDP đạt 37.000 USD vào 2045;

+ Nikkei Asia: Hãng sản xuất pin nhiên liệu hydro Mỹ lên kế hoạch mở rộng tại Việt Nam;

+ Báo Trung Quốc: Số công ty Hoa Kỳ coi Việt Nam là lựa chọn cung ứng hàng đầu tăng gấp đôi,

xu hướng có thể sẽ tiếp tục trong năm 2021;

+ Thủ tướng đã duyệt gói hỗ trợ lần 2 trị giá 115.000 tỷ, có mở rộng đối tượng được hưởng;

+ Việt Nam có 3,030 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 155,850,587 ca nhiễm Cov19 và 3,255,908 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 06/05/2021.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ MWG, VCB, STB, DBC, VPB, TCB
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Khuyến nghị:. Thị trường đã quen dần với thông tin dịch bệnh, quay trở lại xu hướng

tăng giá, tuy nhiên vẫn còn khó khăn ở mốc 1268-1270 và 1300 điểm là những cột

mốc tâm lý. Tuy nhiên nếu vượt qua các mốc này thì sóng tăng vẫn còn nhiều, nhà

đầu tư nên tranh thủ cơ hội để hưởng lợi từ đợt tăng giá tiếp diễn.

Sau kỳ nghỉ lễ dài, thị trường chứng khoán Việt nam có đợt

sụt giảm mạnh mẽ do thông tin bùng phát dịch bệnh Covid19

nhanh chóng, nhưng thị trường đã hồi phục ngay trong phiên

và tăng điểm trở lại. Trong ngày giao dịch hôm qua

(05/05/2021), chỉ số Vnindex đã tăng hơn 14 điểm, đóng cửa

ở mức 1256.43 điểm, thị trường đã quay trở lại chu kỳ

uptrend cùng với tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Thông tin về

gói kích thích và hỗ trợ kinh tế vượt qua giai đoạn dịch bệnh

cũng vừa được đưa ra. Gói hỗ trợ kinh tế giá trị 115.000 tỷ

đồng, hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân đang gặp

khó khăn do dịch bệnh, đây là thông tin tốt hỗ trợ cho thị

trường chứng khoán trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật,chỉ số Vnindex sẽ tets lại vùng kháng cự

1268-1270 một lần nữa (đây là vùng kháng cự cứng của thị

trường) trước khi chỉ số tiến về mốc 1300 điểm. Nhà đầu tư

có thể tranh thủ những phiên giảm điểm để sở hữu các cổ

phiếu dẫn dắt sóng tăng như cổ phiếu ngân hàng, chứng

khoán và cố phiếu dòng thép.



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 140,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 148,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 70,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 67,000

EPS cơ bản (đồng) 9,033

P/E cơ bản 15.6

Giá trị sổ sách (đồng) 35,834

MWG – 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 mục tiêu mới 160.



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 101,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 108,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,150

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,708

Vốn hóa (tỷ đồng) 375,338

EPS cơ bản (đồng) 5,700

P/E cơ bản 17.73

Giá trị sổ sách (đồng) 27,210

VCB - Vietcombank

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 110, cắt lỗ ở mức giá 95.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 24,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,800

Vốn hóa (tỷ đồng) 44,550

EPS cơ bản (đồng) 1,495

P/E cơ bản 16.52

Giá trị sổ sách (đồng) 16,485

STB - Sacombank

Khuyến nghị tuần trước: canh mua STB giá 20.5-21.5, giá mục tiêu 25, cắt lỗ nếu dưới 19.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ, nâng giá mục tiêu lên 30.



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 56,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 65,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 26,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 104

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,866

EPS cơ bản (đồng) 13,521

P/E cơ bản 4.14

Giá trị sổ sách (đồng) 43,231

DBC - Tập đoàn DABACO

Khuyến nghị: canh mua ở giá 55-56.5, giá mục tiêu 61, cắt lỗ nếu dưới 51.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 60,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 61,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 19,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,454

Vốn hóa (tỷ đồng) 148,757

EPS cơ bản (đồng) 4,627

P/E cơ bản 13.1

Giá trị sổ sách (đồng) 22,811

VPB – VPBank

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 65, cắt lỗ nếu dưới 49

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 05/05/2021 (đồng) 45,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 46,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,450

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,504

Vốn hóa (tỷ đồng) 160,050

EPS cơ bản (đồng) 4,074

P/E cơ bản 11.28

Giá trị sổ sách (đồng) 22,406

TCB - Techcombank

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 45, cắt lỗ nếu dưới 39

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ, nâng giá mục tiêu lên 55.



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.


