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TIN VĨ MÔ:

- Lạm phát tăng nóng, Fed thông báo kế hoạch nâng lãi suất vào năm 2023

- Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi Fed dự định nâng lãi suất, Dow Jones có lúcmất gần 400 điểm

- Nhiều Công ty chứng khoán thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng cổ phiếu

- Thị trường ngày 17/6: Giá dầu Brent lên gần 75 USD/thùng, vàng, quặng sắt, thép và cao su đồng

loạt giảm

- Giới chuyên gia hàng hóa: ‘Giá dầu có thể trở về 100 USD/thùng’

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ TCB, HSG, HPG, DBC, GAS, DGC.
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Khuyến nghị: Thị trường đang hình thành mô hình 2 đỉnh, mốc hỗ trợ 1318 khá

nguy hiểm, nếu thủng mốc này có thể bước vào trend giảm giá mạnh. Nhà đầu tư

nên chốt lời một phần, giảm tỷ trọng cổ phiếu và quan sát thị trường.

Thị trường đã có những phiên phục hồi kỹ thuật trở lại trong

tuần qua, chỉ số Vnindex tăng đạt đến mức 1367 điểm vào lúc

đóng cửa trong ngày hôm kia, sau đó giảm trở lại trong phiên

hôm qua. Tuy tăng về mặt điểm số, nhưng hầu hết các cổ

phiếu của dòng ngân hàng đã giảm mạnh, thị trường được

nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu trụ như SAB, VCB, GAS...dòng

tiền đã phân hóa rõ nét: chạy ra khỏi nhóm ngân hàng đã tăng

giá quá cao, dịch chuyển sang một vài cổ phiếu riêng lẻ có

khả năng hưởng lợi về giá trong thời gian tới như DBC, GAS,

GVR, DGC...

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex đang tạo mô hình 2 đỉnh, khi

chưa chạm 1375 điểm đã giảm trở lại, tuy nhiên mô hình này

chỉ hình thành và hoàn tất khi đường giá của Vnindex phá vỡ

luôn ngưỡng hỗ trợ 1318 điểm, khi đó thị trường chính thức đi

vào downtrend mạnh. Hiện tại, Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng

cổ phiếu, chừa sức mua và quan sát thị trường để có thể có

quyết định phù hợp trong thời gian tới.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 50,700

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) 177,698

EPS cơ bản (đồng) 4,074

P/E cơ bản 12.44

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: bán cắt lỗ/chốt lời.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 40,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 47,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 8,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 489

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,808

EPS cơ bản (đồng) 4,863

P/E cơ bản 8.33

Giá trị sổ sách (đồng) 16,480

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: bán cắt lỗ/chốt lời.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 51,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 15,518

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 231,697

EPS cơ bản (đồng) 4,053

P/E cơ bản 12.78

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: bán cắt lỗ/chốt lời.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 59,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 59,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 35,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 115

Vốn hóa (tỷ đồng) 6,902

EPS cơ bản (đồng) 12,292

P/E cơ bản 4.87

Giá trị sổ sách (đồng) 39,301

DBC - Tập đoàn DABACO 

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 70, cắt lỗ nếu dưới 57.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 91,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 96,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 63,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 175,892

EPS cơ bản (đồng) 3,923

P/E cơ bản 23.43

Giá trị sổ sách (đồng) 26,379

GAS - PV Gas 

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 100, cắt lỗ nếu dưới 88.



Giá ngày 16/06/2021 (đồng) 81,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 82,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 24,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,857

EPS cơ bản (đồng) 5,851

P/E cơ bản 13.84

Giá trị sổ sách (đồng) 24,220

DGC - Hóa chất Đức Giang

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 100, cắt lỗ nếu dưới 76.



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.


