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TIN VĨ MÔ:

- Dragon Capital: “Định giá cổ phiếu ngân hàng và TTCK Việt Nam vẫn rất hấp dẫn dù đã tăng

mạnh”

- Nghẽn lệnh kéo dài, Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương thanh tra HoSE

- HoSE kết nối thử nghiệm hệ thống KRX từ 14/6

- Financial Times: Chuyên gia chỉ ra 5 đòn bẩy phục hồi kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á giữa đại

dịch Covid-19

- Mỹ dự kiến tặng 500 triệu liều vaccine Covid-19

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ MWG, STB, TCB, LPB, HSG, HPG
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Khuyến nghị: Thị trường cần tái tích lũy cho đợt tăng giá mới, tuy nhiên mốc 1319

khá nguy hiểm, nếu thủng mốc này có thể kết thúc trend tăng giá. Nhà đầu tư nên

chốt lời một phần, tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt hợp lý là 50-50..

Sau khi tăng tốc đạt đỉnh 1383 điểm vào tuần trước, chỉ số

Vnindex bất ngờ lao dốc giảm mạnh trong suốt tuần qua. Vào

lúc đóng cửa hôm qua chỉ số đạt 1323.58 điểm. Thị trường

tuần qua khá nhiều biến động, và chủ yếu tập trung vào vấn

đề hệ thống giao dịch của sàn Hose, ngăn chặn hủy sửa lệnh

khiến nhà đầu tư vô cùng bức xúc, đó cũng là lý do khiến thị

trường có những cú giảm sốc khi nhà đầu tư bán mạnh với

lệnh MP. Những phiên cuối tuần, tâm lý thị trường đã ổn định

trở lại và thanh khoản không cao. Nhóm cổ phiếu ngân hàng

cũng đã giảm giá 10-15% so với đỉnh điểm của tuần trước,

cũng là nhóm bị bán nhiều nhất như STB, TCB, MBB,

LPB...riêng ngành thép vẫn trụ khá vững chắc trước làn sóng

giảm giá. Cổ phiếu ngành thủy sản là nhóm ngành mới tham

gia sóng tăng trưởng đợt này với rất nhiều cổ phiếu tăng trần

khi thị trường giảm mạnh như ANV, FMC, MPC.. Về mặt kỹ

thuật, thị trường vẫn đang là xu hướng uptrend, tuy nhiên thị

trường vào pha điều chỉnh mạnh, cần phải tích lũy quanh

vùng giá 1319-1350 mới có thể tiếp tục chu kỳ tăng giá mới.

Trong trường hợp thủng mức 1319,thị trường kết thúc

uptrend. Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng một phần, chừa sức

mua và quan sát thị trường để có thể có quyết định phù hợp

trong thời gian tới.



Giá ngày 10/06/2021 (đồng) 135,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 150,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 70,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 64,325

EPS cơ bản (đồng) 9,019

P/E cơ bản 15.01

Giá trị sổ sách (đồng) 35,834

MWG – Thế Giới Di Động

Khuyến nghị : nắm giữ cho giá mục tiêu 160, cắt lỗ nếu dưới 128.

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ/chốt lời



Giá ngày 10/06/2021 (đồng) 28,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,803

Vốn hóa (tỷ đồng) 52,125

EPS cơ bản (đồng) 1,495

P/E cơ bản 19.33

Giá trị sổ sách (đồng) 16,485

STB - Sacombank

Khuyến nghị: tiếp tục nắm giữ cho giá mục tiêu mới 40,cắt lỗ nếu dưới 30.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời (mặc dù chưa chạm giá mục tiêu).



Giá ngày 10/06/2021 (đồng) 50,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 55,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,504

Vốn hóa (tỷ đồng) 175,595

EPS cơ bản (đồng) 4,074

P/E cơ bản 12.3

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 10/06/2021 (đồng) 31,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 34,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,074

Vốn hóa (tỷ đồng) 33,528

EPS cơ bản (đồng) 2,097

P/E cơ bản 14.88

Giá trị sổ sách (đồng) 14,059

LPB - LienVietPostBank

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

Khuyến nghị tuần trước: nắm giữ, nâng giá mục tiêu lên 35

Cập nhật tuần này: bán chốt lời (mặc dù chưa chạm giá mục tiêu).



Giá ngày 10/06/2021 (đồng) 43,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 47,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 444

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,341

EPS cơ bản (đồng) 5,350

P/E cơ bản 8.13

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 10/06/2021 (đồng) 51,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 14,736

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 223,802

EPS cơ bản (đồng) 4,053

P/E cơ bản 12.73

Giá trị sổ sách (đồng) 14,765

HPG – Tập đoàn Hòa Phát

Khuyến nghị: Canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 65, cắt lỗ dưới 50

Cập nhật tuân 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.


