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TIN VĨ MÔ:

- CPI Mỹ tăng 8.5% trong tháng 3, cao nhất kể từ năm 1981

- Standard Chartered dự báo Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 2, tăng trưởng GDP đạt mức 6.7%

năm 2022 đồng thời dự báo lạm phát vượt mức 4%

- Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể lập kỷ lục mới

- Chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ LPB, VND, PNJ, REE.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng quan sát thêm các diễn biến của

thị trường, duy trì tỷ lệ danh mục vừa phải, hạn chế sử dụng margin và tránh

mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao trong giai đoạn hiện tại.

Những sự kiện bắt bớ nối tiếp cùng một số tin đồn ăn theo (dù các doanh nghiệp

liên quan đã lên tiếng đính chính) gây tác động tiêu cực đến diễn biến TTCKVN.

Thị trường trải qua một tuần giao dịch khá hoảng loạn thể hiện qua ba thanh

nến giảm biên độ lớn liên tiếp khiến VN Index bay mất hơn 75 điểm. Chỉ số tạm

ngưng đà giảm và có nhịp phục hồi khi về đến vùng hỗ trợ quanh 1450. Thanh

khoản thị trường dao động quanh mức trung bình, lượng bán không quá lớn nên

chưa cho dấu hiệu phân phối, tuy nhiên sự thiếu hụt cầu thể hiện khá rõ cho

thấy phần lớn nhà đầu tư còn e ngại với tin tức tiêu cực có thể xuất hiện bất cứ

lúc nào trong giai đoạn nhạy cảm này.

Diễn biến các nhóm ngành tuần qua: hầu hết các ngành đều diễn biến tiêu cực

theo đà giảm chung của toàn thị trường, nhóm trụ ngân hàng đánh mất vai trò

nâng đỡ thị trường dù mức giảm của nhóm này không quá lớn, nhóm chiếm tỷ

trọng vốn hóa lớn thứ 2 là bất động sản rớt giá khá mạnh khi là tâm điểm chính

của các hành động thanh lọc thị trường gần đây, điểm sáng hiếm hoi tuần qua

nằm ở cổ phiếu thủy sản khi nhóm này hồi phục sớm hơn thị trường chung và

thậm chí chinh phục được ngưỡng giá cao hơn thời điểm trước điều chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, VN Index có nhịp phục hồi kỹ thuật sau sóng giảm biên độ lớn,

mức phục hồi phiên đầu tiên khá tốt tuy nhiên khối lượng giao dịch duy trì thấp

cho thấy không loại trừ đây chỉ là bull trap. Nhà đầu tư không cần bán tháo

trong những phiên hoảng loạn nhưng cũng nên lợi dụng những nhịp hồi để giảm

tỷ trọng danh mục. Các ngưỡng hỗ trợ gần có thể quan sát: 1440 – 1420 - 1400.



Giá ngày 13/04/2022 (đồng) 20,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 27,450

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 14,850

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,503

Vốn hóa (tỷ đồng) 30,071

EPS cơ bản (đồng) 2,361

P/E cơ bản 8.47

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



Giá ngày 13/04/2022 (đồng) 35,300

Cao nhất 52 tuần (đồng) 37,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 19,400

SLCP lưu hành (triệu cp) 1,217

Vốn hóa (tỷ đồng) 42,989

EPS cơ bản (đồng) 3,367

P/E cơ bản 10.48

Giá trị sổ sách (đồng) 11,637

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND)

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

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 13/04/2022 (đồng) 116,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 120,600

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 83,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 242

Vốn hóa (tỷ đồng) 28,114

EPS cơ bản (đồng) 4,515

P/E cơ bản 25.69

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.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 13/04/2022 (đồng) 81,100

Cao nhất 52 tuần (đồng) 86,000

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 50,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 309

Vốn hóa (tỷ đồng) 25,064

EPS cơ bản (đồng) 6,002

P/E cơ bản 13.51

Giá trị sổ sách (đồng) 43,041

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 79-80, giá mục tiêu 90, dừng lỗ 74.



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.


