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TIN VĨ MÔ:

- Việt Nam nhận 16 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8, có thể nhận thêm 16-17 triệu liều trong

tháng 9

- NÓNG: TP HCM cho phép cửa hàng ăn, uống bán mang đi từ 6 giờ đến 18 giờ

- Tài khoản chứng khoán mởmới của cá nhân tăng trở lại, đạt hơn 120.000 trong tháng 8

- Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng

- Ông Lê Hải Trà: Việt Nam có thể hướng tới tỷ lệ quy mô vốn hóa TTCK/GDP đạt 195%

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, DPM, DGC.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn nên giữ danh mục ở tỷ trọng thấp và an toàn, hạn

chế sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại.

Thị trường có mức tăng giá khá tốt trong tuần qua, với 2 phiên

tăng điểm nổi trội trong đầu tuần. Vào ngày 6/9, chỉ số

Vnindex tăng mạnh tạo 1 gap up, tuy nhiên trong 2 phiên giao

dịch gần đây, chỉ số giảm lại lấp đầy khoảng gap. Thanh

khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể trong tuần, với

những phiên giao dịch từ 26-28 nghìn tỷ đồng, nhà đầu tư

nước ngoài cũng bán ròng trên 1.500 tỷ đồng từ đầu tuần đến

nay. Đặc biệt, sau khi sửa đổi Thông tư 01, kéo dài thời gian

cơ cấu nợ thêm 6 tháng, nhóm ngân hàng đã có sự nhen

nhóm tăng nhẹ trờ lại tuy không nhiều. Nhóm cổ phiếu duy trì

mức tăng bền bỉ suốt tuần qua vẫn là nhóm cổ phiếu ngành

thép như HPG, NKG, HSG, do có mảng xuất khẩu nước

ngoài, không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong nước.

Chính phủ cũng đã bắt đầu nới lõng giãn cách xã hội, cho

phép 1 số khu vực được hoạt động trở lại, tuy còn hạn chế,

nhưng đã bắt đầu chuyển biến tích cực. Với những sự kiện

này, có thể dòng tiền trong ngắn hạn sẽ bị rút ra để đi vào tái

sản xuất, mặc dù thị trường chứng khoán vẫn có thể sẽ

hưởng lợi từ nền tảng lãi suất thấp. Trong giai đoạn hiện tại,

nhà đầu tư nên thu gọn danh mục, hạn chế sử dụng margin

để quan sát thị trường, có hành động thích hợp.



Giá ngày 08/09/2021 (đồng) 51,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 229,460

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 9.14

Giá trị sổ sách (đồng) 16,500

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 52, cắt lỗ nếu dưới 48.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



Giá ngày 08/09/2021 (đồng) 35,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 38,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,974

SLCP lưu hành (triệu cp) 391

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,892

EPS cơ bản (đồng) 2,915

P/E cơ bản 12.18

Giá trị sổ sách (đồng) 21,983

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Khuyến nghị: canh mua trong những phiên điều chỉnh giảm, giá mục tiêu 40, cắt lỗ nếu dưới 32.

Cập nhật tuần này: canh bán chốt lời.



Giá ngày 08/09/2021 (đồng) 116,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 119,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 33,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,845

EPS cơ bản (đồng) 6,239

P/E cơ bản 18.59

Giá trị sổ sách (đồng) 26,100

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 120, cắt lỗ nếu dưới 100.

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.


