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TIN VĨ MÔ:

- Góc nhìn CTCK: Xu hướng tăng điểm duy trì, nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu đón sóng quý 4

- SSI Research: "Thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể đạt 1.388 điểm trong tháng 10"

- Thị phần HoSE quý 3: VPS đã chậm lại, bộ ba SSI, VNDirect và TCBS tăng tốc

- Cá nhân trong nước mở mới gần 115.000 tài khoản trong tháng 9

- Nhà nước dự thu 15.000 - 20.000 tỷ từ thoái vốn Sabeco, FPT, Bảo Minh...

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, NKG, GAS, BVH, REE.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tham gia trading ở những cổ phiếu có kết

quả kinh doanh Quý 3 tốt.

Sau thời gian dài đi ngang trong biên độ hẹp 1320-1352, chỉ

số Vnindex đã có 1 phiên bức phá khỏi kênh giá này, tạo tâm

lý tích cực ngắn hạn. Chỉ số Vnindex tăng hơn 8 điểm trong

ngày hôm qua, đóng cửa ở mức 1362.82 điểm, thanh khoản

tiếp tục duy trì quanh 19 nghìn tỷ đồng. Phiên tăng giá này

được giúp sức bởi BVH, GAS, MWG, MSN, VHM, cùng với

dòng ngân hàng và chứng khoán cũng đã có 1 phiên hồi phục

mạnh mẽ trước đó.

Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, giai đoạn khó

khăn nhất của nền kinh tế đã qua, nhà đầu tư đang trông chờ

vào sự hồi phục kinh tế trong quý 4. Song song đó là báo cáo

kết quả kinh doanh quý 3 ở một số nhóm ngành cũng dần hé

lộ sẽ rất tốt như nhóm ngành phân bón, nhóm ngành thép.

Nhóm khí và than cũng được hưởng lợi khi giá nguyên vật

liệu của nhóm này tăng rất cao.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex sẽ hướng tới kháng cự 1375

và xa hơn là 1420 điểm, nhà đầu tư có thể tận dụng giai đoạn

này trading và gia tăng tỷ trọng danh mục ở các nhóm cổ

phiếu nêu trên để tìm kiếm lợi nhuận.



Giá ngày 06/10/2021 (đồng) 56,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 250,930

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 9.99

Giá trị sổ sách (đồng) 16,500

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá quanh 51, giá mục tiêu 53-54, cắt lỗ nếu dưới 50.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ, nâng giá mục tiêu lên 60.



Giá ngày 06/10/2021 (đồng) 48,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 48,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 6,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 218

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,548

EPS cơ bản (đồng) 6,649

P/E cơ bản 7.26

Giá trị sổ sách (đồng) 20,931

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 48-50, cắt lỗ nếu dưới 43.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 06/10/2021 (đồng) 113,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 113,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 217,233

EPS cơ bản (đồng) 4,178

P/E cơ bản 27.16

Giá trị sổ sách (đồng) 24,433

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá tốt, quanh 96-97, giá mục tiêu 99, cắt lỗ nếu dưới 95.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ, nâng giá mục tiêu lên 117.



Giá ngày 06/10/2021 (đồng) 61,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 71,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 47,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 742

Vốn hóa (tỷ đồng) 45,281

EPS cơ bản (đồng) 2,461

P/E cơ bản 24.79

Giá trị sổ sách (đồng) 28,194

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá tốt, giá mục tiêu 61, cắt lỗ nếu dưới 56.5

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



Giá ngày 06/10/2021 (đồng) 71,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 71,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 22,189

EPS cơ bản (đồng) 5,800

P/E cơ bản 12.36

Giá trị sổ sách (đồng) 39,622

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 74, cắt lỗ nếu dưới 70.



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.


