
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:

- VNDIRECT: "Covid-19 và chi phí logistic thách thức ngành dệt may trong nửa cuối năm 2021"

- NHNN sẽ có chính sách tín dụng với từng nhà băng dựa trên kết quả giảm lãi suất

- Sản lượng thép tại Trung Quốc giảm gần 8% so với tháng 6

- Ba Lan tặng và nhượng lại cho Việt Nam hơn 3.5 triệu liều vaccine phòng COVID-19

- Dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ MSN, TCB, DRC, DPM, TCL, CNG, GAS.

mailto:info@funan.com.vn
mailto:ngant@funan.com.vn


Khuyến nghị: Thị trường đã chững lại tại vùng giá 1360 - 1370 điểm. Nhà đầu tư

giữ tỷ trọng danh mục thấp và quan sát, vì khả năng tăng giá không còn nhiều.

Thị trường đi ngang trong vùng giá 1350-1360 trong suốt tuần

qua. Chỉ số Vnindex đóng cửa ở mức 1360.94 điểm, thể hiện

sự giằng co khi gặp kháng cự mạnh 1370 điểm. Đáng chú ý

trong tuần qua là khối nhà đầu tư nước ngoài tập trung bán

ròng rất mạnh, gần 5,900 tỷ đồng trong suốt 6 phiên vừa qua.

Trong đó tập trung bán chủ yếu là VHM, VIC, HPG.

Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc đang đang chững lại,

nhưng số ca nhiễm cộng đồng tại HCM có xu hướng tăng rất

mạnh, cũng như số ca chết. Với tình hình kéo dài đã gần 3

tháng nay, thiệt hại về mặt kinh tế đối với các doanh nghiệp có

lẽ sẽ rất nặng nề.

Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Vnindex vẫn đang tiến về đỉnh cũ

1420 điểm, nhưng tốc độ đang chậm lại, thanh khoản thị

trường cũng như lực bán ở vùng giá cao đang ngày càng lớn

hơn.

Với diễn biến khó lường hiện nay, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng

danh mục ở mức độ vừa phải/thấp, và quan sát thị trường

trong tuần tiếp theo để có quyết định phù hợp. Đặc biệt không

nên sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 134,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 141,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 50,950

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,180

Vốn hóa (tỷ đồng) 158,782

EPS cơ bản (đồng) 1,784

P/E cơ bản 75

Giá trị sổ sách (đồng) 18,082

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)

Khuyến nghị: canh mua MSN trong những phiên thị trường giảm, giá mục tiêu 150, cắt lỗ nếu dưới 130.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 52,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 58,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 19,850

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,504

Vốn hóa (tỷ đồng) 185,059

EPS cơ bản (đồng) 4,614

P/E cơ bản 11

Giá trị sổ sách (đồng) 23,750

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)

Khuyến nghị: canh mua TCB giá dưới 52, giá mục tiêu 58, cắt lỗ nếu dưới 48.5.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 34,700

Cao nhất 52 tuần (đồng) 35,950

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 15,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 118

Vốn hóa (tỷ đồng) 4,122

EPS cơ bản (đồng) 2,870

P/E cơ bản 12

Giá trị sổ sách (đồng) 14,415

CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 38, cắt lỗ nếu dưới 30.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 34,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 37,150

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,277

SLCP lưu hành (triệu cp) 391

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,618

EPS cơ bản (đồng) 2,915

P/E cơ bản 12

Giá trị sổ sách (đồng) 21,983

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Khuyến nghị: canh mua trong những phiên điều chỉnh giảm, giá mục tiêu 40, cắt lỗ nếu dưới 32.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 38,250

Cao nhất 52 tuần (đồng) 42,800

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,240

SLCP lưu hành (triệu cp) 30

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,154

EPS cơ bản (đồng) 3,812

P/E cơ bản 10

Giá trị sổ sách (đồng) 17,070

CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL)

Khuyến nghị: canh mua với tỷ trọng thấp trong những phiên điều chỉnh giảm, giá mục tiêu 50, cắt lỗ nếu dưới 38.

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 28,650

Cao nhất 52 tuần (đồng) 29,350

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,978

SLCP lưu hành (triệu cp) 26

Vốn hóa (tỷ đồng) 774

EPS cơ bản (đồng) 2,628

P/E cơ bản 11

Giá trị sổ sách (đồng) 17,743

CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG)

Khuyến nghị: canh mua trong những phiên điều chỉnh giảm, giá mục tiêu 32, cắt lỗ nếu dưới 26.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 18/08/2021 (đồng) 92,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 98,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 67,276

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,913

Vốn hóa (tỷ đồng) 177,232

EPS cơ bản (đồng) 4,178

P/E cơ bản 22

Giá trị sổ sách (đồng) 24,433

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS)

Khuyến nghị: canh mua nếu có giá dưới 94, giá mục tiêu 110, cắt lỗ nếu dưới 90.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời/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.


