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TIN VĨ MÔ:

- Góc nhìn CTCK: Xu hướng giằng co chưa chấm dứt, nhà đầu tư có thể tích lũy thêm cổ phiếu

trong nhịp điều chỉnh

- Vaccine của Vingroup đi vào thử nghiệm giai đoạn 3b, chuẩn bị xin cấp phép khẩn cấp vào tháng

12

- Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch

Covid-19”

- Lãnh đạo NHNN: Sàn mua bán nợ sẽ hoạt động từ 15/10

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, NKG, GAS, REE, TCB, TPB, HAH.
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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.

Thị trường tăng điểm tích cực suốt thời gian dài, 7 phiên liên

tiếp, và đã có phiên điều chỉnh đầu tiên trong ngày hôm qua.

Chỉ số Vnindex kết thúc phiên giao dịch ở mức 1391.91 điểm

và khối lượng giao dịch giảm nhẹ. Tâm lý nhà đầu tư trong

giai đoạn hiện tại cũng khá tích cực, và thị trường vẫn tiếp tục

phân hóa, chỉ những nhóm ngành được cho là hưởng lợi và

có kết quả kinh doanh Quý 3 khả qua mới tiếp tục chu kỳ

uptrend và được nhà đầu tư mua vào để đón sóng mùa báo

cáo tài chính Quý như dòng thép, phân bón, cảng biển...

Diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước đã dần ổn định và

được kiểm soát tốt, nhà đầu tư có thể kỳ vọng tích cực cho

việc phát triển trở lại của doanh nghiệp trong Quý 4.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex đã chính thức vượt kháng cự

1375 và đang tiến tới mức đỉnh lịch sử 1420 điểm, nhà đầu tư

có thể tận dụng giai đoạn này trading và gia tăng tỷ trọng

danh mục ở các nhịp thị trường đi ngang và điều chỉnh, mua

vào ở các nhóm cổ phiếu nêu trên để tìm kiếm lợi nhuận.



Giá ngày 13/10/2021 (đồng) 56,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 57,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 21,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 254,062

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 10.12

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 13/10/2021 (đồng) 48,550

Cao nhất 52 tuần (đồng) 49,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 6,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 218

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,603

EPS cơ bản (đồng) 6,643

P/E cơ bản 7.31

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 13/10/2021 (đồng) 111,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 114,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 212,448

EPS cơ bản (đồng) 4,178

P/E cơ bản 26.57

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 13/10/2021 (đồng) 73,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 73,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 40,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 22,560

EPS cơ bản (đồng) 5,800

P/E cơ bản 12.57

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 13/10/2021 (đồng) 52,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 21,350

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,510

Vốn hóa (tỷ đồng) 183,971

EPS cơ bản (đồng) 4,613

P/E cơ bản 11.36

Giá trị sổ sách (đồng) 23,727

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)

Khuyến nghị: canh mua ở những phiên điều chỉnh, giá mục tiêu 56-57, cắt lỗ nếu dưới 51.



Giá ngày 13/10/2021 (đồng) 42,400

Cao nhất 52 tuần (đồng) 43,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,171

Vốn hóa (tỷ đồng) 49,678

EPS cơ bản (đồng) 4,124

P/E cơ bản 10.28

Giá trị sổ sách (đồng) 20,125

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá tốt, giá mục tiêu 45-46, cắt lỗ nếu dưới 41.5



Giá ngày 13/10/2021 (đồng) 73,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 74,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 12,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 47,392

Vốn hóa (tỷ đồng) 3,459

EPS cơ bản (đồng) 4,345

P/E cơ bản 16.8

Giá trị sổ sách (đồng) 24,450

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 78-80, cắt lỗ nếu dưới 68.



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.


