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TIN VĨ MÔ:

+ Fitch nâng dự báo giá thép toàn cầu trong ngắn hạn lên 800 USD/tấn;

+ Fitch Ratings: Giá quặng sắt sẽ bình thường hóa ở 80 – 90 USD/tấn trong 5 năm tới;

+ Chuyên gia quốc tế: Thị trường Việt Nam và Trung Quốc là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi

đầu tư cổ phiếu;

+ Quyết tâm đẩy lùi đợt dịch này, thần tốc hơn nữa, thực hiện bằng được chiến lược vaccine;

+ Việt Nam có 6,111 ca nhiễm Cov19, Thế giới có 169,087,484 ca nhiễm Cov19 và 3,512,406 ca

tử vong vì Cov19 tính đến sáng ngày 27/05/2021.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ MWG, STB, TCB, OCB, LPB, HSG
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Khuyến nghị:. Thị trường đã chính thức vượt ngưỡng kháng cự 1270 điểm và cả

mốc tâm lý 1300 điểm, nhà đầu tư duy trì danh mục cũ để hưởng lợi từ đợt tăng giá

tiếp diễn.

Thị trường có 5 phiên tăng điểm liên tiếp trong tuần qua mà

không có 1 phiên điều chỉnh nào, chỉ số Vnindex tăng thẳng

đứng khi vượt qua mốc kháng cự 1270 điểm. Vào lúc thị

trường đóng cửa trong ngày hôm qua, chỉ số Vnindex đã đạt

mốc 1316.7 điểm, cùng với khối lượng giao dịch duy trì ở mức

bình quân cao. Dòng cổ phiếu ngân hàng như TCB, MBB,

STB vẫn tiếp tục đà tăng giá vững chắc, nhưng nay lại bắt

đầu lan tỏa sang nhóm ngân hàng nhỏ hơn như LPB, OCB,

BVB, HDB...; nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu

dòng thép vẫn dẫn dắt thị trường đi lên vùng cao mới, cùng

với sự trở lại của nhóm cổ phiếu trụ như SAB, VHM, VCB,

MSN…

Số ca nhiễm mới Covid19 vẫn đang tăng nhanh, nhưng các

tỉnh phía Bắc đã được áp dụng các biện pháp mạnh và nhanh

hết sức có thể để dập dịch, tâm lý nhà đầu tư đã không còn bị

ảnh hưởng nhiều bởi các thông tin trên.

Về mặt kỹ thuật, vượt qua ngưỡng 1270, chỉ số Vnindex sẽ

không còn kháng cự phía trên nữa, sẽ là tiếp tục xu hướng

tăng mạnh trong thời gian tới, và đây là sẽ khoảng thời gian

thuận lợi để tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư hợp lý.



Giá ngày 26/05/2021 (đồng) 144,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 150,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 70,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 69,412

EPS cơ bản (đồng) 9,023

P/E cơ bản 16.2

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 26/05/2021 (đồng) 29,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 29,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,800

Vốn hóa (tỷ đồng) 52,937

EPS cơ bản (đồng) 1,495

P/E cơ bản 19.63

Giá trị sổ sách (đồng) 16,485

STB - Sacombank

Khuyến nghị tuần trước: đã canh chốt lời vì gần giá mục tiêu.

Cập nhật tuần này: STB vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá, có thể canh mua trở lại ở mức giá thị trường, giá mục tiêu tiếp theo là 36, cắt lỗ nếu dưới 28.



Giá ngày 26/05/2021 (đồng) 52,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 52,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,504

Vốn hóa (tỷ đồng) 180,853

EPS cơ bản (đồng) 4,074

P/E cơ bản 12.67

Giá trị sổ sách (đồng) 22,406

TCB - Techcombank

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 55, cắt lỗ nếu dưới 50.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 26/05/2021 (đồng) 27,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 27,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,350

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,095

Vốn hóa (tỷ đồng) 29,041

EPS cơ bản (đồng) 3,437

P/E cơ bản 7.71

Giá trị sổ sách (đồng) 16,848

OCB - Ngân hàng Phương Đông

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 30, cắt lỗ nếu dưới 23.



Giá ngày 26/05/2021 (đồng) 25,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 24,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,074

Vốn hóa (tỷ đồng) 25,683

EPS cơ bản (đồng) 2,097

P/E cơ bản 11.4

Giá trị sổ sách (đồng) 14,059

LPB - LienVietPostBank

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 27, cắt lỗ nếu dưới 21.5

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 26/05/2021 (đồng) 40,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 40,350

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 444

Vốn hóa (tỷ đồng) 17,873

EPS cơ bản (đồng) 5,350

P/E cơ bản 7.51

Giá trị sổ sách (đồng) 18,128

HSG – Tập đoàn Hoa Sen 

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 46, cắt lỗ nếu dưới 38.



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.


