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TIN VĨ MÔ:

- Chủ tịch FED: Quá trình taper có thể bắt đầu vào tháng 11 và kết thúc vào giữa năm 2022

- ADB lần thứ 3 hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, xuống 3,8%

- Trung Quốc lại bơm thêm 18.6 tỷ USD vào hệ thống giữa khủng hoảng Evergrande

- Bloomberg: Evergrande đã thỏa thuận với trái chủ để tránh vỡ nợ

- Malaysia, Singapore ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ HPG, NKG, BVH, CNG.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tham gia trading ở những cổ phiếu có cơ

bản tốt, với tỷ lệ danh mục vừa phải..

Trong cuộc họp rạng sáng nay, FED giữ nguyên lãi suất trong

khoảng mục tiêu 0-0.25% và cho biết việc tăng lãi suất có thể

xảy ra sớm hơn kỳ vọng hồi tháng 6 (có thể sẽ diễn ra vào

đầu năm 2022 sớm hơn so với tuyên bố trước đó là năm

2023); Ủy Ban thị trường mở (FOMC) cũng cho biết họ sẽ

dừng/giảm kích thích kinh tế, nhưng không nói cụ thể khi nào.

Bên cạnh đó, sự kiện Evergrande cũng tạm lắng xuống khi

Tập đoàn này đã bắt đầu thỏa thuận với trái chủ nợ để tránh

vỡ nợ, cổ phiếu của Tập đoàn này cũng đã bật tăng trở lại

hơn 25%. Do vậy có thể nói là thị trường chứng khoán Thế

giới đã tạm ổn.

Về mặt kỹ thuật VNindex đã có phiên tăng giá khá tốt vào

ngày hôm qua với 1 thanh giá đóng cửa ở mức cao nhất

phiên. Động thái này của thị trường đã xác nhận tín hiệu rũ và

hấp thụ cung vào phiên thứ 3 trước đó. KLGD giảm nhẹ cho

thấy lượng Cung ở vùng giá hiện tại đã giảm bớt, tạo cơ hội

cho những người mua đẩy giá lên được vùng cao hơn. Nếu

nỗ lực này của những người mua được duy trì, giúp Index

phá vỡ kháng cự ngắn hạn 1367, chúng ta có thể kỳ vọng

Index sẽ một lần nữa hướng về vùng đỉnh 1425 - vùng mục

tiêu của mô hình tam giác tích luỹ.



Giá ngày 22/09/2021 (đồng) 50,900

Cao nhất 52 tuần (đồng) 56,300

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 18,750

SLCP lưu hành (triệu cp) 4,472

Vốn hóa (tỷ đồng) 227,671

EPS cơ bản (đồng) 5,614

P/E cơ bản 9.07

Giá trị sổ sách (đồng) 16,500

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá quanh 51, giá mục tiêu 53-54, cắt lỗ nếu dưới 50.



Giá ngày 22/09/2021 (đồng) 45,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 46,450

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 6,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 218

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,002

EPS cơ bản (đồng) 6,661

P/E cơ bản 6.88

Giá trị sổ sách (đồng) 20,931

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)

Khuyến nghị: canh mua giá thị trường, giá mục tiêu 48-50, cắt lỗ nếu dưới 43.



Giá ngày 22/09/2021 (đồng) 59,000

Cao nhất 52 tuần (đồng) 71,200

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 46,500

SLCP lưu hành (triệu cp) 742

Vốn hóa (tỷ đồng) 43,797

EPS cơ bản (đồng) 2,461

P/E cơ bản 23.98

Giá trị sổ sách (đồng) 28,194

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH)

Khuyến nghị: canh mua ở mức giá tốt, giá mục tiêu 61, cắt lỗ nếu dưới 56.5



Giá ngày 22/09/2021 (đồng) 34,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 35,500

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 19,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 27

Vốn hóa (tỷ đồng) 939.59

EPS cơ bản (đồng) 2,628

P/E cơ bản 13.24

Giá trị sổ sách (đồng) 17,743

CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG)

Khuyến nghị: canh mua vào những phiên thị trường giảm điểm, giá mục tiêu 33-35, cắt lỗ nếu dưới 29.

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.


