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TIN VĨ MÔ:

- ADB dự báo Kinh tế Việt Nam tăng 6.5% trong năm 2022

- Doanh nghiệp thủy sản đặt kế hoạch thu lãi đậm

- Kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng vượt dự báo trong quý 1/2022

- 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá hơn 10,000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ

- Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 6 bị can

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ LPB, FCN, NLG, CTR, VND, PNJ.

mailto:info@funan.com.vn


Khuyến nghị: Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch với danh mục cổ phiếu tiềm năng có

nền tảng cơ bản tốt.

VN Index có một tuần tăng giá bùng nổ đưa chỉ số vượt qua vùng kháng cự

1490-1500 sau hơn 2 tháng gặp khó tại ngưỡng này. Dòng tiền chuyển dịch

mạnh mẽ sang các cổ phiếu vốn hóa lớn và có nền tảng cơ bản tốt, VN30

cùng các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà tăng của thị trường.

Các yếu tố gây ảnh hưởng chính lên tâm lý thị trường tuần qua chủ yếu là

các sự kiện trong nước. Sau thông tin tiêu cực quanh nhóm cổ phiếu FLC,

ngành bất động sản tiếp tục là tâm điểm của các tin tức tiêu cực khi Chủ

tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 đồng phạm bị bắt về tội lừa đảo

chiếm đoạt tài sản. Cổ phiếu ngành này theo đó bị bán mạnh. Các đội lái

chứng khoán bị “sờ gáy” khiến dòng tiền dần rời bỏ cổ phiếu đầu cơ và luân

chuyển sang hàng cơ bản. Những hành động quyết liệt và nhanh chóng

gần đây của cơ quan chức năng cho thấy quyết tâm thanh lọc bộ máy kinh

tế, tạo môi trường đầu tư lành mạnh. Các sự kiện này xét về trung dài hạn

có đóng góp vô cùng tích cực cho sự phát triển của TTCKVN, mục tiêu

nâng hạng thị trường cũng trở nên gần hơn bao giờ hết.

Về mặt kỹ thuật, VN Index thành công vượt kháng cự và đang trong quá

trình hấp thụ cung chuẩn bị hướng tới đỉnh mọi thời đại ở vùng 1535. Phiên

ngày 6/4, chỉ số đã lấp gap thành công và lực mua tại hỗ trợ quan sát được

khá mạnh. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và giao dịch cổ phiếu tiềm

năng trong giai đoạn này. Bên cạnh đó cần cẩn trọng với các cổ phiếu đầu

cơ đã có những nhịp giảm mạnh dứt khoát trong giai đoạn vừa rồi.



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 20,850

Cao nhất 52 tuần (đồng) 27,450

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,950

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,503

Vốn hóa (tỷ đồng) 31,349

EPS cơ bản (đồng) 2,377

P/E cơ bản 8.79

Giá trị sổ sách (đồng) 13,170

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

Khuyến nghị: mua vào vùng giá 19.5-19.8, giá mục tiêu 27, cắt lỗ khi dưới 18.3 (*)

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ

(*) Cập nhật theo giá sau điều chỉnh



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 28,550

Cao nhất 52 tuần (đồng) 37,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,980

SLCP lưu hành (triệu cp) 157

Vốn hóa (tỷ đồng) 4,494

EPS cơ bản (đồng) 532

P/E cơ bản 53.63

Giá trị sổ sách (đồng) 16,860

CTCP FECON (HOSE: FCN)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 26, giá mục tiêu 30, dừng lỗ 24.

Cập nhật tuần này: đạt giá mục tiêu, bán chốt lời.



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 55,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 67,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 29,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 382

Vốn hóa (tỷ đồng) 21,138

EPS cơ bản (đồng) 3,155

P/E cơ bản 17.50

Giá trị sổ sách (đồng) 23,318

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 58-59, mục tiêu 68, dừng lỗ 56.

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 111,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 115,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 82,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 92

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,314

EPS cơ bản (đồng) 4,044

P/E cơ bản 27.49

Giá trị sổ sách (đồng) 14,116

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR)

Khuyến nghị: canh mua vào vùng giá 96-97, giá mục tiêu 112, dừng lỗ 89.

Cập nhật tuần này: đạt giá mục tiêu, bán chốt lời.



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 35,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 36,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 19,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,217

Vốn hóa (tỷ đồng) 28,623

EPS cơ bản (đồng) 4,521

P/E cơ bản 26.12

Giá trị sổ sách (đồng) 30,688

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND)

Khuyến nghị: mua quanh vùng giá 34-35, giá mục tiêu 40, dừng lỗ giá 31.5.



Giá ngày 06/04/2022 (đồng) 118,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 120,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 83,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 242

Vốn hóa (tỷ đồng) 28,623

EPS cơ bản (đồng) 4,521

P/E cơ bản 26.12

Giá trị sổ sách (đồng) 30,688

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 113-116, giá mục tiêu 128, dừng lỗ 107.5.



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.


