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TIN VĨ MÔ:

- Thủ tướng sẽ đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF với khoảng 50 tập

đoàn, doanh nghiệp quốc tế góp mặt

- Góc nhìn CTCK: Nhịp rung lắc có thể xuất hiện sau khi VN-Index vượt đỉnh

- Thị trường ngày 28/10: Giá vàng tăng, dầu giảm hơn 2%, nhôm, thép, cà phê đồng loạt giảm

mạnh

- Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt mốc 24,000 đồng/lít

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, GAS, MWG, VND, TCB, TPB, MSB.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu có kết quả

kinh doanh Quý 3 tốt.

Sau phiên giảm mạnh của thị trường vào hôm thứ 3, thị

trường đã bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên hôm qua.

Chỉ số Vnindex vượt qua mốc 1400 điểm, và vượt qua cả đỉnh

lịch sử 1420 điểm trước đó nhờ sự kỳ vọng của nhà đầu tư

vào gói kích thích kinh tế với quy mô lớn sắp tới. Chỉ số

Vnindex đóng cửa trong phiên hôm qua ở mức 1423.02 điểm,

tăng hơn 31 điểm so với phiên trước đó, khối ngoại mua ròng

hơn 1 nghìn tỷ đồng, và tự doanh mua ròng hơn 800 tỷ. Thị

trường tăng áp đảo và diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các

mã ngành lớn như ngân hàng, thép, dầu khí, bất động sản...

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex đã tạo 2 đáy nhỏ vững chắc,

tạo đà đi lên mạnh mẽ, chính thức vượt mức kháng cự lịch sử

1420 điểm. Cùng với thông tin tích cực từ BCTC Q3, kỳ vọng

và sự tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch bệnh ở Q4, và gói kích

thích kinh tế sắp tới, 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 tốt để tìm

kiếm lợi nhuận.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 57,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 21,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 258,982

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 10.31

Giá trị sổ sách (đồng) 16,500

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Khuyến nghị: đã khuyến nghị canh mua ở mức giá quanh 51, giá mục tiêu 60, cắt lỗ nếu dưới 54.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 121,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 121,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 232,927

EPS cơ bản (đồng) 4,384

P/E cơ bản 27.76

Giá trị sổ sách (đồng) 25,684

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

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 130-140, cắt lỗ nếu dưới 110.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 132,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 134,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,650

SLCP lưu hành (triệu cp) 712

Vốn hóa (tỷ đồng) 94,103

EPS cơ bản (đồng) 6,357

P/E cơ bản 20.76

Giá trị sổ sách (đồng) 25,600

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 140, cắt lỗ nếu dưới 125.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 53,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 55,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 429

Vốn hóa (tỷ đồng) 22,952

EPS cơ bản (đồng) 5,260

P/E cơ bản 10.17

Giá trị sổ sách (đồng) 11,268

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 60, cắt lỗ nếu dưới 50.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 51,500

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) 180,812

EPS cơ bản (đồng) 4,965

P/E cơ bản 10.37

Giá trị sổ sách (đồng) 24,960

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.

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ/chốt lời.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 43,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 44,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,171

Vốn hóa (tỷ đồng) 50,733

EPS cơ bản (đồng) 4,366

P/E cơ bản 9.92

Giá trị sổ sách (đồng) 21,131

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

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



Giá ngày 27/10/2021 (đồng) 22,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 24,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 11,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,527

Vốn hóa (tỷ đồng) 34,597

EPS cơ bản (đồng) 2,472

P/E cơ bản 9.17

Giá trị sổ sách (đồng) 13,295

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 30, cắt lỗ nếu dưới 21.

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.


