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TIN VĨ MÔ:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt hơn 633 tỷ USD

- Kho bạc Nhà nước bơm thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong tháng 12

- 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

- Phó Thủ tướng: Cảnh giác trước khả năng xuất hiện biến chủng Omicron

- Năm 2021 còn 2 tuần, cán cân thương mại thặng dư 1,67 tỷ USD

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ TPB, HDB, MBB, LPB, CTG, VIB, HCM, REE.
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Khuyến nghị: Chỉ số trong giai đoạn thiếu động lực tăng nhưng lực đỡ ở vùng 1440 của

VN-Index khá cứng, nhà đầu tư có thể mua tích lũy những cổ phiếu tốt khi thị trường điều

chỉnh về vùng này để đón sóng kết quả kinh doanh quý 4 và tăng trưởng năm 2022. Lưu ý

ưu tiên sử dụng tiền mặt và tránh sử dụng margin cao trong giai đoạn nhạy cảm này.

Thị trường đã có một tuần giao dịch sideway trong biên độ hẹp

1470-1490 với khối lượng mua bán quanh ngưỡng trung bình 20

phiên. Sau những nỗ lực hướng tới kháng cự 1500 không thành

công cùng dấu hiệu lực cầu thiếu hụt ở vùng giá cao, lực bán gia

tăng áp lực khiến VN Index quay đầu giảm mạnh, có lúc giảm gần

30 điểm trong phiên hôm nay 23/12.

Thị trường chứng khoán hiện ở giai đoạn thiếu thông tin hỗ trợ vĩ

mô trong khi những lo ngại về biến chủng Omicron hay việc FED

mạnh tay giảm tốc độ mua trái phiếu và dự báo sẽ nâng lãi suất 3

lần trong năm 2022 sau cuộc họp của FOMC vừa qua khiến nhiều

nhà đầu tư giữ thái độ tương đối thận trọng. Bên cạnh đó dịp cuối

năm nhiều công ty chứng khoán đang siết margin, việc này cũng

góp phần gây trở ngại làm chỉ số khó chạm được tới đỉnh cũ

1,500. Tự doanh và khối ngoại đồng thuận bán ròng trong tuần

qua với giá trị ròng lần lượt gần 1,200 tỷ và hơn 600 tỷ. Mặc dù

biến động của chỉ số khá ảm đạm, nhiều cổ phiếu ở các nhóm

ngành vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Nhóm vốn hóa nhỏ và

trung bình đang thể hiện hiệu quả về giá vượt trội so với nhóm

vốn hóa lớn. Các nhóm ngành tăng giá cũng trải rộng và xen kẽ,

trong đó nổi bật có bất động sản, xây dựng - những ngành hưởng

lợi từ đầu tư công, dầu khí, phân đạm, nhựa,...



Giá ngày 22/12/2021 (đồng) 38,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 40,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,581

Vốn hóa (tỷ đồng) 60,106

EPS cơ bản (đồng) 3,144

P/E cơ bản 12.09

Giá trị sổ sách (đồng) 15,653

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)

Khuyến nghị: mua vào các phiên điều chỉnh vùng giá 34.8-35, giá mục tiêu 41, cắt lỗ khi giá dưới 31. (*)

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.

(*)Tính theo giá đã điều chỉnh.



Giá ngày 22/12/2021 (đồng) 27,900

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) 55,582

EPS cơ bản (đồng) 2,813

P/E cơ bản 9.92

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: bán cắt lỗ.



Giá ngày 22/12/2021 (đồng) 27,650

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) 104,470

EPS cơ bản (đồng) 2,943

P/E cơ bản 9.39

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 22/12/2021 (đồng) 20,950

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) 25,215

EPS cơ bản (đồng) 2,240

P/E cơ bản 9.35

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 22/12/2021 (đồng) 31,650

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) 152,102

EPS cơ bản (đồng) 3,439

P/E cơ bản 9.20

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: canh bán cắt lỗ.



Giá ngày 22/12/2021 (đồng) 43,500

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) 67,561

EPS cơ bản (đồng) 3,665

P/E cơ bản 11.87

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 22/12/2021 (đồng) 45,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 50,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 457

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,574

EPS cơ bản (đồng) 3,162

P/E cơ bản 14.23

Giá trị sổ sách (đồng) 15,866

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 22/12/2021 (đồng) 69,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 76,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 46,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 21,324

EPS cơ bản (đồng) 5,543

P/E cơ bản 12.45

Giá trị sổ sách (đồng) 40,475

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 68-69, giá mục tiêu 73, cắt lỗ khi dưới 66.



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.


