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TIN VĨ MÔ:

- Góc nhìn CTCK: Rủi ro thị trường vẫn ở mức cao, cẩn trọng biến động mạnh trong ngày đáo hạn

phái sinh

- Khối ngoại bán ròng đột biến 4,800 tỷ đồng trong phiên 19/1 do đột biến từ thỏa thuận của MSN

- Quỹ Đài Loan - Jih Sun Vietnam Opportunity Fund sắp huy động 5,000 tỷ đồng vào thị trường

chứng khoán Việt Nam được cố vấn bởi VinaCapital

- Ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động để hút khách, cao nhất đã lên 7,6%/năm

- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ MBB, VPB, LPB, HDB, HCM, SSI, REE, HSG.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt chờ thị

trường tích lũy xong. Đối với nhóm cổ phiếu đầu cơ, nên tận dụng các nhịp hồi

phục về giá và thanh khoản để thoát vốn khỏi nhóm này.

Sau những tin tức về việc chấp nhận bỏ cọc khu đất Thủ Thiêm của Tân

Hoàng Minh và ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74.8 triệu cổ phiếu FLC được

xem là thiên nga đen khiến thị trường biến động mạnh tuần trước, nhóm cổ

phiếu đầu cơ đã tăng nóng quay đầu giảm sàn hàng loạt. Đà giảm của nhóm

này tiếp tục kéo dài sang tuần này với thêm những phiên “trắng bên mua”,

cộng thêm áp lực call margin cao do lượng lớn margin đổ dồn vào các cổ

phiếu này suốt thời gian qua khiến VN Index giảm sâu về dưới 1430 điểm.

Song song với việc dòng tiền tẩu thoát khỏi nhóm đầu cơ, nhiều dấu hiệu cho

thấy dòng vốn đồng thời luân chuyển trở lại nhóm vốn hóa lớn đang đóng vai

trò nâng đỡ thị trường trong giai đoạn hiện tại, trong đó tiêu biểu là các cổ

phiếu ngân hàng.

Những sự việc gây biến động thị trường tuần qua đang dần đi đến kết quả.

Ngày 18/1, UBCKNN chính thức ban hành Quyết định xử phạt đối với ông

Trịnh Văn Quyết với mức phạt hành chính 1.5 tỷ đồng. Với việc bỏ cọc của Tân

Hoàng Minh, ngoài mức cọc 600 tỷ bị mất, Tập đoàn này hiện đang bị Cảnh

sát điều tra tội phạm về Tham nhũng kinh tế, buôn lậu. Bộ Công an tiến hành

điều tra hàng loạt các dự án mà Tập đoàn này đã và đang thực hiện.

Về mặt kỹ thuật, sau khi để mất hỗ trợ khá cứng 1465-1475, VN Index sẽ cần

thêm thời gian để tích lũy ở dưới vùng này. Bên cạnh đó, xu hướng rút vốn

khỏi TTCK trước dịp nghỉ lễ dài và đà giảm của nhóm đầu cơ vẫn đang tiếp

diễn khiến chỉ số khó có khả năng bật tăng mạnh ngay thời điểm hiện tại.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 29,600

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) 110,838

EPS cơ bản (đồng) 2,943

P/E cơ bản 10.06

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 19/01/2022 (đồng) 33,500

Cao nhất 52 tuần (đồng) 40,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 15,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,445

Vốn hóa (tỷ đồng) 148,923

EPS cơ bản (đồng) 2,772

P/E cơ bản 12.09

Giá trị sổ sách (đồng) 14,019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 36, cắt lỗ nếu dưới 32.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 21,200

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) 25,516

EPS cơ bản (đồng) 2,240

P/E cơ bản 9.47

Giá trị sổ sách (đồng) 13,424

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 19/01/2022 (đồng) 28,950

Cao nhất 52 tuần (đồng) 33,950

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 2,012

Vốn hóa (tỷ đồng) 58,253

EPS cơ bản (đồng) 2,813

P/E cơ bản 10.29

Giá trị sổ sách (đồng) 13,813

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)

Khuyến nghị: canh mua vào vùng giá 30.5, giá mục tiêu 40, cắt lỗ khi giá dưới 28.3

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 45,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 57,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,250

SLCP lưu hành (triệu cp) 982

Vốn hóa (tỷ đồng) 44,401

EPS cơ bản (đồng) 2,373

P/E cơ bản 19.05

Giá trị sổ sách (đồng) 12,232

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI)

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

Cập nhật tuần này: bán cắt lỗ.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 39,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 50,100

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 17,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 457

Vốn hóa (tỷ đồng) 17,831

EPS cơ bản (đồng) 3,080

P/E cơ bản 12.77

Giá trị sổ sách (đồng) 11,200

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: bán cắt lỗ.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 64,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 76,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 46,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 19,964

EPS cơ bản (đồng) 5,543

P/E cơ bản 11.65

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: bán cắt lỗ.



Giá ngày 19/01/2022 (đồng) 33,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 51,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 493

Vốn hóa (tỷ đồng) 16,284

EPS cơ bản (đồng) 8,817

P/E cơ bản 3.74

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.

Cập nhật tuần này: bán 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.


