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TIN VĨ MÔ:

- Fed sẽ 'taper' ngay trong tháng 11/2021 cụ thể sẽ bắt đầu giảm mua trái phiếu trong tháng này

- Trung Quốc cắt giảm lượng than sử dụng cho các nhà máy điện

- Chính phủ đồng ý thí điểm 3 giai đoạn đón khách quốc tế

- VNVC tiếp tục ký hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca

- Nike cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam, các khu công nghiệp trong nước tăng tốc hoạt động

trở lại

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, GAS, MWG, VND, 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.

Thị trường có phiên giảm mạnh đầu tiên trong ngày hôm qua,

khi chỉ số Vnindex giảm hơn 8 điểm, đóng cửa ở mức 1444.30

điểm. Trong suốt 5 phiên sau dịch vừa qua của thị trường là 1

chuỗi tăng giá rất tích cực ở nhóm cổ phiếu bất động sản khu

công nghiệp, nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, và

nhóm cổ phiếu chứng khoán, nên việc giảm điều chỉnh trong

ngày hôm qua được xem là điều tất yếu. Đáng chú ý là thanh

khoản của thị trường cũng duy trì ở mức cao kỷ lục, phiên

hôm qua ghi nhận trên 42 nghìn tỷ đồng được trao tay tại sàn

Hose, cho thấy lực cung cổ phiếu chốt lời được hấp thụ khá

tốt. Trong giai đoạn hầu hết các BCTC Q3 đã được tung ra và

rất nhiều nhóm cổ phiếu ghi nhận lợi nhuận đột biến như thép,

phân bón, cảng biển và chứng khoán, thị trường nhiều khả

năng sẽ tiếp tục tích cực trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex đang trong uptrend khá mạnh,

thanh khoản tốt cũng ủng hộ cho xu hướng, 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 04/11/2021 (đồng) 55,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 22,200

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 248,694

EPS cơ bản (đồng) 7,085

P/E cơ bản 7.85

Giá trị sổ sách (đồng) 18,810

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 04/11/2021 (đồng) 120,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 128,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 68,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 229,674

EPS cơ bản (đồng) 4,384

P/E cơ bản 27.37

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 04/11/2021 (đồng) 128,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 134,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,650

SLCP lưu hành (triệu cp) 712

Vốn hóa (tỷ đồng) 91,822

EPS cơ bản (đồng) 6,071

P/E cơ bản 21.22

Giá trị sổ sách (đồng) 26,300

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 04/11/2021 (đồng) 59,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 61,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 429

Vốn hóa (tỷ đồng) 25,655

EPS cơ bản (đồng) 6,880

P/E cơ bản 8.69

Giá trị sổ sách (đồng) 19,912

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND)

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

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 04/11/2021 (đồng) 24,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 25,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 11,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,527

Vốn hóa (tỷ đồng) 38,100

EPS cơ bản (đồng) 2,652

P/E cơ bản 9.41

Giá trị sổ sách (đồng) 13,937

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.


