
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: linhtt@funan.com.vn

Email: anvtx@funan.com.vn

TIN VĨ MÔ:

- Lạm phát Mỹ cao nhất gần 13 năm - Phép thử lửa với Fed

- Đề xuất nâng biên độ sàn HOSE lên 10% và nâng tỷ lệ margin

- Chuyên gia nghiên cứu người Việt ở Singapore: Sau 100 ngày khó khăn đầu tiên sẽ là những thách

thức còn lớn hơn với Thủ tướng

- Vốn hóa HoSE “bốc hơi” 20 tỷ USD sau 1 tuần vận hành hệ thống giao dịch mới

- Nhiều ngân hàng vừa được nới room tăng trưởng tín dụng

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ MWG, DGC.

mailto:info@funan.com.vn
mailto:ngant@funan.com.vn


Khuyến nghị: Đà tăng giá dài hạn của thị trường có thể đã kết thúc. Nhà đầu tư nên

giảm tỷ trọng cổ phiếu và quan sát thị trường.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần lễ giảm giá mạnh,

chỉ số Vnindex hầu như rơi thẳng từ mốc 1420 xuống mà

không có phiên điều chỉnh đáng kể nào. Kết thúc phiên hôm

qua, chỉ số Vnindex đóng cửa ở mức 1279.91 điểm, mất tổng

cộng 140 điểm kể từ mức đỉnh, tương đương khoảng 10%.

Với mức giảm này, P/E bình quân của thị trường cũng đã

giảm từ mức gần 20 lần về mức 17.5 lần. Thanh khoản thị

trường cũng đã tụt dốc đáng kể trong các phiên gần đây.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở HCM và các tỉnh

miền tây đã gây tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư về tăng trưởng

GDP khó có thể đạt được mức trên 6% trong năm nay, trì trệ

kinh tế kéo dài chưa thể dự đoán được. Với diễn biến này,

khả năng thị trường chứng khoán sẽ mất một khoảng thời

gian để tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng trưởng

nóng, hoặc sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng và tích lũy kéo dài.

Các nhà đầu tư đã sớm đưa trạng thái danh mục về mức tỷ lệ

thấp và an toàn nên hết sức cẩn trọng và quan sát thị trường

trong thời gian tới để có quyết định phù hợp hơn.



Giá ngày 14/07/2021 (đồng) 166,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 179,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 70,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 475

Vốn hóa (tỷ đồng) 79,139

EPS cơ bản (đồng) 9,000

P/E cơ bản 18.5

Giá trị sổ sách (đồng) 35,843

MWG – Thế giới di động

Khuyến nghị: canh mua MWG trong những phiên thị trường giảm, giá mục tiêu 190, cắt lỗ nếu dưới 160.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 14/07/2021 (đồng) 78,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 89,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 24,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,344

EPS cơ bản (đồng) 5,851

P/E cơ bản 13.33

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 trước: bán chốt lời/cắt lỗ.

Cập nhật tuần này: quan sát và canh mua lại nếu có mức giá 66.



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.


