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TIN VĨ MÔ:

- Bứt phá ngoạn mục gần 28%, VN-Index là chỉ số chứng khoán tăng mạnh thứ 2 trên Thế giới trong

nửa đầu năm 2021

- Tổng cục Thống kê: Mục tiêu tăng trưởng năm nay rất khó khăn

- Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine phòng Covid-19

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ DBC, GAS, DGC.
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Khuyến nghị: Đà tăng giá của thị trường đang chững lại, đi ngang nhiều hơn . Nhà

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

Thị trường tăng mạnh từ mốc 1376 lên mốc 1408.55 điểm vào

lúc đóng cửa trong ngày hôm qua. Các thông tin tích cực từ

việc chia thưởng cổ phiếu, tăng vốn, cùng với việc đón đầu

báo cáo quý 2 đã giúp thị trường có thêm kỳ vọng, chỉ số

Vnindex vượt mức 1400 điểm một cách dễ dàng. Tuy nhiện

giao dịch trong phiên của thị trường cũng khá giằng co, khi

các nhóm cổ phiếu liên tục bị bán mạnh vào cuối phên, và chỉ

số được nâng đỡ/ được kéo bởi nhóm trụ như VIC, VHM,

MSN, VCB là chủ yếu. Việc kéo xả liên tục cũng gây ra tâm lý

lo ngại và thận trọng cho nhà đầu tư việc thị trường đang

phân phối, và thanh khoản thị trường cũng đã sụt giảm nhiều

hơn so với tuần trước đó.

Về mặt kỹ thuật, thị trường vẫn đang trong 1 uptrend, khi vượt

qua ngưỡng 1400 điểm, truy nhiên đà tăng của chỉ số có phần

bị chững lại, Dự kiến ngày 5/7 Hose sẽ bắt đầu áp dụng hệ

thống giao dịch mới, nhà đầu tư kỳ vọng thanh khoản thị

trường sẽ được cải thiện.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 30/06/2021 (đồng) 63,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 65,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 35,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 115

Vốn hóa (tỷ đồng) 7,271

EPS cơ bản (đồng) 12,292

P/E cơ bản 5.13

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 30/06/2021 (đồng) 93,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 96,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 61,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 177,997

EPS cơ bản (đồng) 3,923

P/E cơ bản 23.71

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.

Cập nhật tuần này: uptrend của GAS đã bị gãy, bán chốt lời/cắt lỗ.



Giá ngày 30/06/2021 (đồng) 81,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 83,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 24,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,960

EPS cơ bản (đồng) 5,851

P/E cơ bản 13.95

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.

Cập nhật tuần 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.


