
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

❖HỘI SỞ TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: (028) 6295.9218

Email: info@funan.com.vn

❖CHI NHÁNH SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 3, 353-353bis-355 An Dương Vương,

Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6295.9138 Fax: (028) 6295.9178

❖CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ,

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6283.3666 Fax: (024) 3206.8881

❖CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 90-92 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn,

TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 377.9655 Fax: (0236) 377.9656

❖PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Email: ngant@funan.com.vn

Email: linhtt@funan.com.vn

Email: anvtx@funan.com.vn

TIN VĨ MÔ:

- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2.58%, thấp hơn 2020

- Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 12.68%, tổng tỷ lệ nợ xấu vọt lên 8.2%

- WB hỗ trợ Việt Nam 221.5 triệu USD phục hồi kinh tế hậu Covid-19

- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2021 đạt gần 2,900 nghìn tỷ đồng, tăng mức thấp nhất

nhiều năm

- Cả nước xuất siêu 4 tỷ USD trong năm 2021

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ TPB, MBB, LPB, VIB, HCM, SSI, REE, HSG.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên mua tích lũy dần cổ phiếu có cơ bản tốt trong dài hạn, tránh

mua vào những cổ phiếu đã tăng quá nóng.

Thị trường đã có một tuần giao dịch khá sôi động khi chỉ số

VN-Index đã tăng vượt ra khỏi vùng giá sideway 1480-1485 điểm

rất lâu trước đó. Đóng cửa phiên hôm qua, VN-Index giảm hơn 8

điểm, ở mức 1485.82 điểm. Giá trị giao dịch của thị trường trong

các phiên gần đây cũng được cải thiện đáng kể, dao động từ 25

đến 29 nghìn tỷ đồng/phiên giao dịch.

Trong tuần tuy xuất hiện nhiều thông tin khá bất lợi cho thị trường

như lo ngại về biến chủng mới Omicron hay tăng trưởng GDP chỉ

2.58% trong năm 2021 nhưng tâm lý nhà đầu tư cũng khá vững

vàng, thị trường không có 1 nhịp điều chỉnh giảm nào đáng kể.

Ngược lại, còn diễn biến tích cực ở một số nhóm ngành khi bắt

đầu tăng mạnh trở lại như nhóm chứng khoán, một vài mã ngân

hàng ghi nhận tăng mạnh như STB, HDB, TPB hoặc nhóm BDS,

xây dựng như DIG, CII, HBC...

Về mặt kỹ thuật, thị trường đang diễn biến tích cực khi tiến về đỉnh

cũ 1,500 và có khả năng sẽ vượt mốc cản tâm lý này trong những

phiên cuối năm. Nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp điều chỉnh

để tích lũy dần nhóm cổ phiếu có cơ bản tốt, đặc biệt là nhóm

ngân hàng, đón đầu dòng tiền sẽ quay lại nhóm này trong năm

mới.



Giá ngày 29/12/2021 (đồng) 41,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 42,450

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,300

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,581

Vốn hóa (tỷ đồng) 65,405

EPS cơ bản (đồng) 3,144

P/E cơ bản 13.15

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: canh bán chốt lời.



Giá ngày 29/12/2021 (đồng) 28,300

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) 106,926

EPS cơ bản (đồng) 2,943

P/E cơ bản 9.61

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 29/12/2021 (đồng) 22,250

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) 26,779

EPS cơ bản (đồng) 2,240

P/E cơ bản 9.93

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 29/12/2021 (đồng) 44,100

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) 68,493

EPS cơ bản (đồng) 3,665

P/E cơ bản 12.03

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 29/12/2021 (đồng) 49,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 57,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,250

SLCP lưu hành (triệu cp) 982

Vốn hóa (tỷ đồng) 48,773

EPS cơ bản (đồng) 2,390

P/E cơ bản 20.77

Giá trị sổ sách (đồng) 13,343

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 56, cắt lỗ nếu dưới 49.



Giá ngày 29/12/2021 (đồng) 44,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 50,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 457

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,117

EPS cơ bản (đồng) 3,134

P/E cơ bản 14.04

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 29/12/2021 (đồng) 70,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 76,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 46,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 21,726

EPS cơ bản (đồng) 5,543

P/E cơ bản 12.68

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 29/12/2021 (đồng) 36,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 51,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 493

Vốn hóa (tỷ đồng) 18,209

EPS cơ bản (đồng) 8,817

P/E cơ bản 4.18

Giá trị sổ sách (đồng) 21,917

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 36-37, giá mục tiêu 40, cắt lỗ dưới 34.



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.


