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TIN VĨ MÔ:

- Dow Jones tăng điểm khi quyết định nâng lãi suất của Fed củng cố niềm tin của nhà đầu tư

- Mỹ viện trợ Ukraine lô vũ khí 800 triệu USD

- Mỹ cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga né trừng phạt

- Giá dầu thế giới suy giảm rớt mốc 100 USD/thùng

- Việt Nam chính thức mở cửa du lịch, hướng tới mục tiêu 5 triệu khách quốc tế từ ngày 15/3

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ DGC, LPB, FCN, GIL, PLX, BSR.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư nắm giữ danh mục với tỷ lệ vừa phải, quan sát thêm diễn

biến của thị trường trong những phiên tới để có quyết định giao dịch phù hợp.

Chiến tranh tại Ukraine từ thời điểm bắt đầu đến nay đã được 3 tuần lễ,

cuộc chiến kéo dài hơn dự kiến của giới phân tích với các diễn biến phức

tạp ảnh hưởng lớn đến giá hàng hóa và nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu

Brent sau khi chạm đỉnh 130 USD/thùng nay đã có nhịp điều chỉnh mạnh

về dưới 100 USD/thùng.

TTCKVN tuần rồi trải qua nhịp giảm khá mạnh, chỉ số rơi về vùng hỗ trợ

1440, tại đây xuất hiện những phiên tăng giá trở lại tuy nhiên mức độ

phục hồi còn yếu và thanh khoản tụt giảm về mức dưới trung bình 20

phiên. Thị trường giao dịch cầm chừng bởi nhiều nhà đầu tư giữ thái độ

thận trọng trước phiên họp của FOMC và tâm lý chờ đợi mức lãi suất

chính thức được công bố (phát ngôn trước đó của chủ tịch FED - ông

Powell cho biết mức tăng dự kiến sẽ là 25 điểm cơ bản sau hơn 3 năm

giữ lãi suất gần 0%). Bên cạnh đó tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng

phần nào e ngại phiên đáo hạn phái sinh 17/03 và thời điểm các quỹ ETF

cơ cấu danh mục quý 1.

Về mặt kỹ thuật, xuyên suốt nhịp giảm của VN Index bao gồm các nến rút

chân cho thấy lực mua vẫn còn tồn tại, tuy nhiên các phiên phục hồi

thanh khoản kém đang là điểm yếu cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên

thị trường chưa có sự đồng thuận. Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục giao

dịch trong giai đoạn hiện tại, tuy nhiên nên giữ tỷ lệ danh mục vừa phải

và quan sát diễn biến thị trường chung để có hành động đối phó kịp thời.



Giá ngày 16/03/2022 (đồng) 189,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 193,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 56,100

SLCP lưu hành (triệu cp) 171

Vốn hóa (tỷ đồng) 32,334

EPS cơ bản (đồng) 13,959

P/E cơ bản 13.54

Giá trị sổ sách (đồng) 35,520

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

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 180-185, giá mục tiêu 210, cắt lỗ nếu dưới 175.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ.



Giá ngày 16/03/2022 (đồng) 22,150

Cao nhất 52 tuần (đồng) 30,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,203

Vốn hóa (tỷ đồng) 27,434

EPS cơ bản (đồng) 2,378

P/E cơ bản 9.31

Giá trị sổ sách (đồng) 13,848

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 16/03/2022 (đồng) 26,250

Cao nhất 52 tuần (đồng) 37,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 9,980

SLCP lưu hành (triệu cp) 157

Vốn hóa (tỷ đồng) 4,132

EPS cơ bản (đồng) 843

P/E cơ bản 31.13

Giá trị sổ sách (đồng) 17,162

CTCP FECON (HOSE: FCN)

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



Giá ngày 16/03/2022 (đồng) 78,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 85,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 42,700

SLCP lưu hành (triệu cp) 43

Vốn hóa (tỷ đồng) 3,382

EPS cơ bản (đồng) 7,626

P/E cơ bản 10.27

Giá trị sổ sách (đồng) 35,928

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL)

Khuyến nghị: canh mua vào vùng giá 78-80, giá mục tiêu 90, dừng lỗ 75.



Giá ngày 16/03/2022 (đồng) 56,200

Cao nhất 52 tuần (đồng) 65,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 47,600

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,270

Vốn hóa (tỷ đồng) 71,407

EPS cơ bản (đồng) 2,258

P/E cơ bản 24.89

Giá trị sổ sách (đồng) 19,700

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (HOSE: PLX)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 70, cắt lỗ nếu dưới 61.

Cập nhật tuần này: bán dừng lỗ.



Giá ngày 16/03/2022 (đồng) 25,600

Cao nhất 52 tuần (đồng) 29,900

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 13,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 3,100

Vốn hóa (tỷ đồng) 79,537

EPS cơ bản (đồng) 2,162

P/E cơ bản 11.86

Giá trị sổ sách (đồng) 12,114

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 31, cắt lỗ nếu dưới 26.

Cập nhật tuần này: bán dừng 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.


