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TIN VĨ MÔ:

- Việt Nam nhập siêu hơn 3,7 tỷ USD sau 8 tháng

- Khối ngoại bán ròng hơn 32.000 tỷ đồng trên HoSE sau 8 tháng

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng 190 tỷ đồng trên HoSE phiên 31/8, MSN vẫn bị 'xả' mạnh

- Nhiều ngân hàng đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 200-300%

- Chưa thể cấp phép khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 Nanocovax

- Hơn 85,000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, DPM, DGC, NKG
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Khuyến nghị: Sau khi giảm mạnh, thị trường đang vào nhịp hồi phục ngắn hạn, nhà

đầu tư có thể tận dụng để trading T+, tuy nhiên vẫn giữ danh mục ở tỷ trọng thấp và

an toàn, hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại.

Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh từ đáy 1298 - 1300

trong tuần qua, chỉ số Vnindex hình thành 2 đáy nhỏ tại

ngưỡng hỗ trợ này và khá vững chắc tăng lên, kèm theo đó là

thanh khoản của thị trường cũng đã được cải thiện đáng kế

trong các phiên gần đây, trung bình giao dịch mỗi phiên đều

trên 22 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, trong phiên hôm qua, thị

trường đã hình thành nến spinning top - đà tăng giá chững lại

dưới áp lực bán chốt lời trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Về mặt kỹ thuật,

thị trường đang trong 1 uptrend ngắn hạn nhỏ và tiến lên đến

ngưỡng kháng cự 1350 - 1360 trong thời gian tới, tuy vậy sẽ

khó mà quay trở lại đỉnh cũ 1375 điểm.

Với tình hình diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, chưa có dấu

hiệu giảm, dòng tiền F0 vẫn được giữ lại trong thị trường, nhà

đầu tư có thể tận dụng con sóng nhỏ này để trading ngắn hạn,

có thể mua trading 30-50% tỷ trọng danh mục, tuy vậy vẫn

nên thận trọng với thị trường trong dài hạn, đặc biệt là trước

khi có kết quả kinh doanh Quý 3. Nhóm cổ phiếu có thể

trading tốt để tham gia là nhóm có thể thu hút dòng tiền nổi

trội và an toàn như nhóm phân bón, nhóm thép, và một vài cổ

phiếu hóa chất.



Giá ngày 31/08/2021 (đồng) 49,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 220,515

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 8.78

Giá trị sổ sách (đồng) 16,500

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá thị trường, giá mục tiêu 52, cắt lỗ nếu dưới 48.



Giá ngày 31/08/2021 (đồng) 36,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 38,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,974

SLCP lưu hành (triệu cp) 391

Vốn hóa (tỷ đồng) 14,401

EPS cơ bản (đồng) 2,915

P/E cơ bản 12.63

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: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 31/08/2021 (đồng) 118,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 119,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 32,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 20,187

EPS cơ bản (đồng) 6,239

P/E cơ bản 18.91

Giá trị sổ sách (đồng) 26,100

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 120, cắt lỗ nếu dưới 100.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 31/08/2021 (đồng) 38,450

Cao nhất 52 tuần (đồng) 39,250

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 5,950

SLCP lưu hành (triệu cp) 218

Vốn hóa (tỷ đồng) 8,397

EPS cơ bản (đồng) 6,681

P/E cơ bản 5.76

Giá trị sổ sách (đồng) 20,931

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 38, cắt lỗ nếu dưới 32.

Cập nhật tuần này: bán chốt lời.



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.


