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TIN VĨ MÔ:

- Fed mạnh tay giảm tốc độmua trái phiếu, dự báo nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022

- Thị trường ngày 16/12: Giá dầu, thép cùng tăng cao trong khi vàng, kim loại công nghiệp giảm

- Định giá ngành ngân hàng Việt cao hơn hẳn so với các nước trong khu vực, P/E gấp đôi, gấp ba

Trung Quốc, Hàn Quốc

- UOB: Fed siết hỗ trợ sẽ có ít ảnh hưởng đến thị trường châu Á

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ TPB, HDB, MBB, LPB, CTG, VIB, HCM, DBD.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua tích lũy các cổ phiếu tốt và chờ đợi, đón đầu kết

quả kinh doanh Quý 4 và chu kỳ tăng giá sắp tới, tránh sử dụng margin cao.

Thị trường vừa trải qua một đợt hồi phục mạnh từ đáy 1413

điểm và đã có 2 phiên sideway. Đóng cửa phiên hôm qua, chỉ

số VN-Index giảm nhẹ 0.52 điểm, ở mức 1475.5 điểm. Tuy thị

trường đang trong quá trình hồi phục, nhưng trên nền tảng

thanh khoản khá yếu, giá trị giao dịch các phiên gần đây chỉ

xoay quanh 25-26 nghìn tỷ đồng. Các dòng cổ phiếu lớn như

ngân hàng, chứng khoán, phân bón, cảng biển logistic cũng

chỉ sideway nhẹ, chưa hồi phục thực sự. Thị trường đang

trong giai đoạn thiếu vắng thông tin tích cực vào cuối năm,

cộng thêm tin FED sẽ mạnh tay giảm tốc độ mua trái phiếu và

sớm nâng lãi suất, nên việc chững lại là khá bình thường

trong giai đoạn hiện tại.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang có 2 cây Doji và thanh

khoản kém, nên cần có thêm 1 nhịp tích lũy đủ dài mới có thể

vượt được đỉnh 1485 và 1500 trong thời gian tới. Nhà đầu tư

cần kiên nhẫn chờ đợi và tránh sử dụng đòn bẩy quá cao

trong giai đoạn nhạy cảm.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 52,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 53,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 22,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,171

Vốn hóa (tỷ đồng) 60,926

EPS cơ bản (đồng) 4,366

P/E cơ bản 11.91

Giá trị sổ sách (đồng) 21,131

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)

Khuyến nghị: mua vào các phiên điều chỉnh vùng giá 47-48, giá mục tiêu 55, cắt lỗ khi giá dưới 42.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 30,050

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,950

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,160

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,992

Vốn hóa (tỷ đồng) 59,865

EPS cơ bản (đồng) 2,813

P/E cơ bản 10.68

Giá trị sổ sách (đồng) 13,852

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)

Khuyến nghị: mua quanh vùng giá 31.5, giá mục tiêu 40, cắt lỗ khi giá dưới 29.3.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 28,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 32,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 15,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,778

Vốn hóa (tỷ đồng) 107,304

EPS cơ bản (đồng) 2,943

P/E cơ bản 9.68

Giá trị sổ sách (đồng) 14,851

Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá hiện tại 28-28.5, giá mục tiêu 32, cắt lỗ khi giá dưới 27.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 22,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 30,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 10,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,203

Vốn hóa (tỷ đồng) 27,080

EPS cơ bản (đồng) 2,240

P/E cơ bản 10.05

Giá trị sổ sách (đồng) 13,400

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB)

Khuyến nghị: mua vào vùng giá 22.6-23, giá mục tiêu 32, cắt lỗ khi dưới 20

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 32,250

Cao nhất 52 tuần (đồng) 41,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 21,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,805

Vốn hóa (tỷ đồng) 154,985

EPS cơ bản (đồng) 3,439

P/E cơ bản 9.38

Giá trị sổ sách (đồng) 19,762

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG)

Khuyến nghị: canh mua vào vùng giá 34.5-35.1, giá mục tiêu 43, cắt lỗ khi dưới 32.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 43,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 54,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,553

Vốn hóa (tỷ đồng) 67,872

EPS cơ bản (đồng) 3,665

P/E cơ bản 11.92

Giá trị sổ sách (đồng) 14,267

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)

Khuyến nghị: canh mua vào vùng giá 41-42, giá mục tiêu 47-49, cắt lỗ khi giá dưới 38.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 44,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 50,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 457

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,224

EPS cơ bản (đồng) 3,189

P/E cơ bản 13.86

Giá trị sổ sách (đồng) 15,865

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM)

Khuyến nghị: mua vào vùng giá 44-45, giá mục tiêu 50, cắt lỗ khi dưới 41.8.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 15/12/2021 (đồng) 53,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 38,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 57

Vốn hóa (tỷ đồng) 3,062

EPS cơ bản (đồng) 2,923

P/E cơ bản 18.20

Giá trị sổ sách (đồng) 19,486

CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) (HOSE: DBD)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 55-56, giá mục tiêu 60, cắt lỗ khi giá dưới 51.

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ.



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.


