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TIN VĨ MÔ:

▪ Đại sứ Mỹ Knapper: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển vượt bậc

▪ IMF: Nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ Thế chiến II

▪ Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

▪ ADB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 dự báo đạt 5.5 - 6%

▪ Giá xăng vượt 30,000 đồng mỗi lít

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING:

+ SSI, BCG, VSC.
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Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch trong nhịp phục hồi của thị

trường, tuy nhiên chú ý quản trị danh mục với tỷ lệ cổ phiếu vừa phải, hạn chế

sử dụng margin và nhanh chóng có những hành động chốt lời/ dừng lỗ dứt

khoát trong trường hợp chỉ số chuyển biến theo hướng xấu.

Thị trường có phần khởi sắc khi đà tăng từ tuần trước được nối tiếp trong tuần này,

tuy nhiên nhịp phục hồi vẫn đang có diễn biến khá gập ghềnh. Những tin tức tiêu

cực về lãnh đạo các cơ quan quản lý cuối tuần trước không khiến nhà đầu tư ngạc

nhiên (bởi các tin đồn không chính thức đã xuất hiện từ trước), vì thế không còn tác

động nhiều tác động lên diễn biến thị trường, thay vào đó câu chuyện dòng tiền mới

là tâm điểm chú ý. Những cú nhúng rũ test đáy xuất hiện trong các phiên đầu tuần

cho thấy lượng bán đã dần cạn ở vùng 1200 nhưng tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt

giải ngân, đặc biệt là ở vùng giá cao. Chỉ đến phiên bùng nổ theo đà (FTD) ngày

25/05, lực mua mới cho dấu hiệu chính thức trở lại thông qua khối lượng giao dịch

tăng cao, nhiều cổ phiếu trải đều ở hầu hết các nhóm ngành ghi nhận sức bật tốt,

đáy 1150 của VN Index chính thức được xác nhận. Trong tuần tới, VN Index có khả

năng sẽ tiếp tục phục hồi hướng về vùng kháng cự 1300-1350.

Về diễn biến các ngành trong tuần, hầu hết đều có mô hình vận động khá tương

đồng với chỉ số: cổ phiếu hình thành đáy, test đáy và bước vào nhịp phục hồi sau

phiên giá tăng bùng nổ. Điểm khác biệt chính nằm ở mức độ phục hồi so với thị

trường chung, có thể thấy những ngành đã có mức chiết khấu lớn nhất trong giai

đoạn giảm giá trước đó cũng đồng thời là ngành có sức bật tốt nhất kể từ đáy

(chứng khoán, bất động sản); bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp cơ bản

tốt bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung ngắn hạn cũng cho mức tăng ấn tượng, nhiều cổ

phiếu về gần vùng đỉnh trước nhịp điều chỉnh (REE, VHC, DGC,...); một nhóm khác

cũng rất đáng chú ý tuần qua là nhóm cổ phiếu dầu khí, đà phục hồi của nhóm này

được bổ trợ bởi kỳ vọng giá dầu tiếp tục tăng khi Trung Quốc dần mở cửa trở lại nền

kinh tế.



Giá ngày 18/05/2022 (đồng) 28,800

Cao nhất 52 tuần (đồng) 57,700

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 25,000

SLCP lưu hành (triệu cp) 992

Vốn hóa (tỷ đồng) 28,591

EPS cơ bản (đồng) 3,223

P/E cơ bản 8.94

Giá trị sổ sách (đồng) 15,078

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 27-27.5, giá mục tiêu 31.5, dừng lỗ giá 26.5.

Cập nhật tuần này: canh bán chốt lời/cắt lỗ.



Giá ngày 18/05/2022 (đồng) 21,850

Cao nhất 52 tuần (đồng) 28,850

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 8,800

SLCP lưu hành (triệu cp) 503

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,977

EPS cơ bản (đồng) 2,414

P/E cơ bản 9.05

Giá trị sổ sách (đồng) 13,364

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá quanh 19, giá mục tiêu 25, dừng lỗ 18.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



Giá ngày 18/05/2022 (đồng) 46,250

Cao nhất 52 tuần (đồng) 54,400

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 27,900

SLCP lưu hành (triệu cp) 110

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,098

EPS cơ bản (đồng) 4,890

P/E cơ bản 9.46

Giá trị sổ sách (đồng) 24,793

CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC)

Khuyến nghị: canh mua vùng giá 43, giá mục tiêu 50, dừng lỗ 39.

Cập nhật tuần này: tiếp tục nắm giữ



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.


