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Điểm nhấn trong ngày
Phiên cuối tuần vẫn một kịch bản hồ hởi đầu phiên rồi sau đó xìu dần và
đóng cửa chỉ hơn tham chiếu một chút. Trạng thái giao dịch đầu phiên dù
được đẩy giá lên cao nhưng lại khá cầm chừng và có vẻ thoát hàng nhiều
hơn. Các blue chip như VNM, GAS, VCB đóng vai trò đẩy chỉ số index nhưng
thiếu bền vững và khi chỉ số index hụt hơi ngay lập tức lực bán lại đổ ra
nhiều hơn. Sự lặp đi lặp lại liên tiếp mấy phiên như vậy khiến nhà đầu tư tự
hỏi phải chăng thị trường sau khi vượt qua được ngưỡng kháng cự thành
công đã không còn đủ sức tăng tốc.
Trong thời gian gần đây thị trường VN đã không còn song hành với thế giới
và bản thân giá dầu dù tăng khá nhanh trong tuần qua cũng không giúp cải
thiện nhiều về giá của nhiều cổ phiếu dầu khí. Ngành dầu khí VN có chi phí
khai thác cao hơn so với mặt bằng chung thế giới vì vậy nhà đầu tư không
kz vọng nhiều các công ty trong nước hồi phục ngay trong năm. Tuy vậy việc
giá hầu hết của nhóm cổ phiếu ngành này đã chạm đáy là một yếu tố đầu tư
cho mục tiêu dài hạn hay ít nhất những kz vọng vào cuộc họp cắt giảm sản
lượng của khối OPEC và Nga sắp tới sẽ phần nào giúp thị trường dầu ổn
định và giữ trong tầm giá 40 – 50 USD/thùng sẽ giúp nhóm cổ phiếu dầu khí
hồi phục trở lại.
Dù động lực tăng của thị trường đang yếu đi và một số cảnh báo về tình
hình margin đang tăng cao nhưng khả năng thị trường điều chỉnh sâu là ít
có khả năng xảy ra. Tuy vậy nhà đầu tư có thể tận dụng các trạng thái tăng
trong phiên để cơ cấu hạ tỷ lệ margin và tỷ trọng cổ phiếu nhằm đảm bảo
an toàn trong ngắn hạn.
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Khối ngoại mua vào 13.8 triệu cổ phiếu và bán ra 6.2 triệu, mua ròng về giá trị đạt 112 tỷ đồng.
Đây là phiên thứ 3 liên tiếp khối ngoại mua ròng trong tuần này với giá trị trên 100 tỷ đồng. SSI
vẫn là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với hơn 23 tỷ đồng tương đương hơn 1 triệu cổ
phiếu. Chỉ trong gần 1 tháng gần đây khối ngoại đã liên tục mua ròng SSI hơn 15 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra FLC, HPG, CTG, HQC, ITA, GAS, DCM, VCB cũng được khối ngoại mua vào nhiều nhất.
Hai mã ngân hàng CTG và VCB hôm nay cũng được giao dịch tăng mạnh nhờ giao dịch mua vào
của khối ngoại. Ở phía ra DIG, HSG, VIC, PXL, STK được bán ra nhiều nhất hôm nay.
Như vậy tuần này khối ngoại có 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng. Khối ngoại đang mua
ròng khoảng 10 phiên gần đây nhất và khối lượng mua vào ngày càng nhiều hơn. TOP cổ phiếu
được mua ròng trong tuần qua có SSI, CII, HPG, PVD, GAS, HHS trong khi đó bán nhiều nhất
VIC, HAG, HSG, VNS.
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Tin doanh nghiệp
Quý I, lãi ròng của PPI gần gấp 3 lần so với cùng kỳ
Doanh thu thuần trong qu{ ở mức 87,6 tỷ đồng, không đáng kể so với cùng kz.
Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thấp nên lãi gộp có mức tăng 20,08 tỷ đồng, hơn
gấp đôi. Giảm trừ các chi phí liên quan, lãi ròng qu{ I của PPI đạt 12,12 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với
cùng kz.
PPI cho biết, để đạt được kết quả này công ty đã tập trung lực lượng triển khai thi công các dự án
lớn, đồng thời công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng
cao hiệu quả kinh doanh.

DHM - Lợi nhuận quý I tăng 407,14% so với cùng kỳ
So với cùng kz năm 2015, doanh thu tăng không đáng kể nhưng lợi nhuận lại tăng hơn gấp 5 lần
so với cùng kz.
DHM cho biết, trong qu{ các mặt hàng truyền thống của Công ty vẫn duy trì ổn định về giá và thị
trường. Mặt khác, công ty đã mở thêm điểm kinh doanh, mạng lưới bán hàng, mở rộng thêm nên
doanh thu tăng.
Bên cạnh đó, các chi phí được quản l{ tốt hơn. Cụ thể như chi phí bán hàng, chi phí quản l{ doanh
nghiệp, chi phí tài chính đều giảm.

RDP - Báo lãi gần 17 tỷ đồng trong quý I
Doanh thu thuần trong qu{ của RDP ở mức 253 tỷ đồng, tăng chưa đến 9% nhưng mức tăng của
giá vốn thấp hơn doanh thu nên lãi gộp đạt 40,6 tỷ đồng, tăng 18,24%.
Doanh thu tài chín đóng góp không đáng kể. Ngoài ra, chi phí hoạt động trong kz biến động không
nhiều. Giảm trừ các chi phí liên quan, lãi qu{ I của RDP đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 24,15% so với cùng
kz năm 2015.
RDP cho biết, lợi nhuận qu{ I của Công ty nguyên nhân chủ yếu là công ty đã có biện pháp hiệu
quả trong việc kiểm soát chi phí trong quá trình sản xuất.

SED - Quý I, lợi nhuận hoàn thành hơn 19% kế hoạch
Mặc dù doanh thu thuần trong qu{ I năm nay của SED chỉ đạt 48,2 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng
kz 2015. Nhưng giá vốn hàng bán thấp nên lãi gộp tăng từ 7,8 tỷ của qu{ I/2015 lên đạt gần 9 tỷ
đồng, tương ứng tăng 12,9%.
Bên cạnh đó, trong kz Công ty đã tiết giảm được đáng kể chi phí lãi vay, từ 1,03 tỷ đồng xuống
còn 658 triệu đồng; chi phí bán hàng và quản l{ DN lần lượt chiếm 4 tỷ và 3,2 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của SED ghi nhận gần 945 triệu đồng trong qu{ I/2015, tăng 8,5% so
với cùng kz năm trước. ĐHĐCĐ thường niên của SED đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với
doanh thu 482 tỷ, tăng nhẹ so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế 41 tỷ đồng, tăng hơn 6%. Như
vậy, với kết quả đạt được 1,16 tỷ đồng LNTT trong qu{ I, SED đã hoàn thành 19,2% kế hoạch.
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VRG - Lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng trong Quý I/2016
Trong qu{ I/2016 VRG đã thu về hơn 1,3 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ tăng 18,2% so với cùng kz năm ngoái. Giá vốn hàng bán kz này cũng tăng cao khi đạt ngưỡng
3,2 tỷ đồng, cùng kz năm 2015 giá vốn là 2 tỷ đồng.
Điều này làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh thậm chí đã lỗ tới 1,9
tỷ đồng, qu{ I/2015 lỗ 864,2 triệu đồng. Trong kz không phát sinh chi phí tài chính và chi phí bán
hàng, tuy nhiên chi phí quản l{ doanh nghiệp tăng mạnh và ở mức hơn 1 tỷ đồng.
Do đó lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh qu{ này lại tăng thêm và ở mức 1,5 tỷ đồng, cùng kz năm
ngoái lỗ 223 triệu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp qu{ I/2016 âm 1,5 tỷ đồng.
Qu{ I/2015 lỗ sau thuế 223 triệu.
Kết quả lợi nhuận kinh doanh qu{ I/2016 lỗ tăng so với cùng kz năm 2015 do một số nguyên
nhân chủ yếu sau:
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN giảm do chưa thu được tư tiền duy tu, bảo dường hạ tầng KCN
vì chưa hoàn chỉnh hạ tầng cho nhà đầu tư;
Chi phí giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN tăng do: Thay đổi lại phương pháp phân bổ tiền thuê đất
Khu công nghiệp Cộng Hòa phát sinh trong thời gian xây đựng, phân bổ theo thời gian là 3 năm từ
khi cỏ doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN.

DBT - Lợi nhuận tăng trưởng hơn 94% trong quý I/2016
Doanh thu thuần qu{ này đạt trên 129 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kz năm trước và lãi gộp
hàng bán ghi nhận gần 35,5 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 26,7%.
Trong kz, doanh thu tài chính của DBT lao dốc mạnh, từ 2,5 tỷ trong qu{ I/2015 xuống chỉ còn đạt
hơn 400 triệu đồng. Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 11,6% lên mức 2,5 tỷ đồng; chi phí bán
hàng và chi phí QLDN lần lượt chiếm 15,5 tỷ đồng và 9,5 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong qu{ I năm nay đạt 6,16 tỷ đồng, tăng trưởng 94,3% so với cùng
kz năm trước. EPS tương ứng đạt 801 đồng/CP.

Qúy I, TNG lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng
Theo đó, qu{ I, TNG đạt doanh thu thuần 357,9 tỷ đồng, tăng trưởng 21% ; lợi nhuận sau thuế đạt
14,06 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kz 2015.
Năm 2016, TNG dự định đầu tư dây chuyền sản xuất chỉ, với kinh phí ước gần 100 tỷ đồng. HĐQT
TNG cũng vừa thông qua chủ trương nới room, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước
ngoài tối đa đến 100% vốn điều lệ.
Ngoài chủ trương nới room, HĐQT TNG cũng thông qua chủ trương sáp nhập CTCP Thời trang
TNG vào CTCP Đầu tư và Thương mại TNG.
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (14/4), cổ phiếu TNG đóng cửa tại mức giá 18.800 đồng/CP,
giảm nhẹ 100 đồng (-0,53%) so với tham chiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 197.674 đơn vị.
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Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát nợ xấu dưới 3%
Đây là nội dụng tại văn bản số 2588/NHNN-TTGSNH vừa được Thống đốc NHNN ban hành gửi các
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín
dụng và xử l{ nợ xấu.
Theo đó, các tổ chức này phải thực hiện các giải pháp xử l{ nợ xấu theo chỉ đạo của Thống đốc
NHNN tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường bảo đảm an toàn và tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại
hệ thống các tổ chức tín dụng, xử l{ nợ xấu; kiểm soát, bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an
toàn, bền vững, dưới 3% tổng dư nợ.
Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải tập trung đẩy mạnh xử l{ nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, bán
nợ xấu cho Công ty Quản l{ tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC), đôn đốc thu nợ, xử l{ tài sản bảo
đảm, hỗ trợ khởi kiện khách hàng và phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản
án có hiệu lực và các hình thức khác; kiểm soát chất lượng tín dụng và nợ xấu, nợ quá hạn.
Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng kế
hoạch xử l{ nợ xấu năm 2016 và gửi NHNN trước ngày 28-4-2016.
Hiện NHNN đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ việc xử l{ nợ xấu như ra dự thảo thông tư về việc
thành lập sàn giao dịch nợ xấu; phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo
giá thị trường của VAMC…
Theo các chuyên gia đánh giá, việc xử l{ nợ xấu vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: quy trình xử
l{ chưa chuyên nghiệp, cơ sở pháp l{ chưa hoàn thiện, phần lớn nợ xấu được chuyển về VAMC
nhưng VAMC lại chưa có phương án cụ thể để xử l{ dứt điểm… Tuy vậy, theo khảo sát của Vụ Dự
báo, thống kê (NHNN), khoảng 80-90% tổ chức tín dụng đánh giá tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có xu hướng
giảm trong qu{ I và qu{ II/2016 so với qu{ liền trước. 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng tỷ lệ nợ
xấu/dư nợ tín dụng ở mức dưới 3%, chỉ có một vài tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài
chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của đơn vị mình còn ở mức trên 3%.
Nguồn: dautuchungkhoan, thoibaonganhang, nhipcaudautu, HNX
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
15/04/2016 HTP: Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - Ủy viên HĐQT đã bán 4.000 CP
15/04/2016 SCI: CTCP Giải pháp Công nghệ cao Việt Sifo đã mua 1.300.000 CP
15/04/2016 TSB: Ông Tô Văn Thành - Ủy viên HĐQT đăng k{ mua 5.000 CP
15/04/2016 TSB: Ông Lương Văn Tuyến - Phó TGĐ đăng k{ mua 5.000 CP
15/04/2016 HAS: Ông Đinh Tiến Vịnh - TGĐ đã mua 30.000 cp
15/04/2016 CTI: Ông Phạm Thanh Quảng - Phó TGĐ đăng k{ bán 44.000 cp
15/04/2016 LDG: Ông Võ Đình Ban - KT trưởng, ông Vũ Kim Điền - TV.HĐQT đã bán 10.000 cp, 25.000 cp
15/04/2016 TTC: AFC VF Limited - CĐL đã bán 9.600 cp
15/04/2016 DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Phó CT.HĐQT đăng k{ bán 300.000 cp
15/04/2016 DCL: CTCP Đầu tư F.I.T đã mua 330.640 cp

Trả cổ tức
15/04/2016 LHG: 27.4.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015 (1.500 đ/cp)
14/04/2016 THB: 22/04/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 10%)
13/04/2016 Thêm một doanh nghiệp ngành dệt may trả cổ tức cao 45%
13/04/2016 CHP: 22/04/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 16%)
12/04/2016 DVC: 25/04/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 (Tỷ lệ 4%)
11/04/2016 Nhân viên FPT “tạm lãi” 75 tỷ đồng ngay khi nộp tiền mua cổ phiếu Esop
11/04/2016 NT2: 20.4.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:4), bằng tiền (1.300 đ/cp)
11/04/2016 VNX: 21/04/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 19%)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
15/04/2016 TMS: Thông báo kết quả phát hàng riêng lẻ trái phiếu
15/04/2016 Sở hữu Nhà nước tại Vietcombank có thể giảm xuống 70%
14/04/2016 PET: Báo cáo kết quả phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP
14/04/2016 PET: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 86.600.126 cp
14/04/2016 Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đón nhận thêm 12 cổ đông lớn trong cùng 1 ngày
14/04/2016 TNY: 25/04/2016, giao dịch bổ sung 1.200.000 cổ phiếu
13/04/2016 PXS: Báo cáo tình hình sử dụng vốn
12/04/2016 GTH: 19/04/2016, ngày giao dịch bổ sung 355.500 cp
12/04/2016 ELC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 42.255.498 cp
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Bản tin thị trường
Thống kê biến động ngành trong ngày
Phân phối hàng chuyên dụng

0.9%

Lốp xe

0.5%

Dược phẩm

0.4%

Ngân hàng

0.3%

Nuôi trồng nông & hải sản

0.3%

Vật liệu xây dựng & Nội thất

0.2%

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược &…

0.1%

Vận tải Thủy

0.0%

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

-0.1%

Khai khoáng

-0.2%

Bất động sản

-0.3%

Thép và sản phẩm thép

-0.5%

Môi giới chứng khoán

-0.5%

Hàng May mặc

-0.6%

Sản xuất & Phân phối Điện

-0.6%

Thực phẩm

-0.6%

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

-0.7%

Xây dựng

-1.1%

Nhựa, cao su & sợi

-1.1%

Dịch vụ vận tải

-1.3%

Sản xuất ô tô -4.0%

Bất Động Sản

Xây dựng

NTB

9.1%

PSG

IDJ

8.7%

PXT

Phân phối và dịch vụ dầu khí
12.5%

SDH

NVT

6.3%
4.8%

4.4%
4.0%

HTI

3.4%

TEG

4.8%

PTC

-2.9%

CTD

-2.9%

MCG

-2.9%

UDC

-2.9%

DRH

PXA

4.3%

SJS

2.0%

HQC

1.8%

PVR

-2.9%

SDI

-3.5%

VPH

-3.5%

HAR

0.0%

PVC

0.0%

PVS

-3.7%

PHH
-8.1%

Ngân hàng
3.4%

SHB

1.8%

EIB

1.6%

BID

0.6%

CTG

0.6%

ACB

0.6%
0.5%

NVB
STB

0.0%
-1.0%

MBB -1.4%

-0.3%
-0.9%
-1.2%

PGS

PVE -2.4%

-1.5%

Thép và sản phẩm thép
1.0%

VCB

0.0%

CNG
PGC

-5.6%

-1.4%
-2.5%
-2.9%

0.5%

PVG

-5.9%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

PVB
PVD

-3.5%

PXL

AGR
WSS
BSI
IVS
APS
KLS
HBS
BVS
ORS
VIG
SBS
-5.3%

0.7%

FCN

QCG

Chứng khoán

GAS

-3.3%

VNE-7.0%

6.1%
0.9%

PGD

SHN
PVX

-4.2%

ASP

VIS

6.8%

HSG

0.0%

SHI

0.0%

HPG
NKG
TLH
ITQ

-0.3%
-0.7%
-1.3%
-1.5%

VGS -1.9%

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
Thống kê quan trọng trong ngày
Top CP tăng giá-HOSE

Top giá trị giao dịch HOSE

9.1
6.9 6.8 6.8 6.6
6.3 6.3 6.2 6.1
5.7

Others
76%

4.9 4.8 4.4
4.1 4.0 3.8
3.4 3.2

VNM
4%
HPG
4%

2.6 2.4
VCB
2%

VNH LCM C47 VIS HT1 VFG DRH HLG KMR KHA L10 NVT PXT DLG IDI DHM HTI VIP DCL TTF

Top CP tăng giá-HNX
10.0 9.9
9.4

8.7

7.9 7.8

VIC
4%
HSG SBT
BHS
4%
3%
3%

Top giá trị giao dịch HNX
PVS
8%

6.8 6.3
6.0 5.5
5.3 4.8 4.8
4.4 3.8
3.5 3.2 3.1 3.0

Others
75%

HKB
7%
SCR
5%
TVC
5%

DBT L14 PPS IDJ HDA QHD KVC HDO MPT SED KHL HKB TEG PXA DNY VCR CTX VMI NHP

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý
nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi
không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán
hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ
công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu
được đề cập trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo
cáo này. Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu
trên, và SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những
thông tin đó. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các
phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Hội sở)
278 Nam Kz Khở i Nghi ̃a, Quận 3 TP HCM Việt Nam
Tel: +84 (8) 6268 6868 Fax: +84 (8) 6255 5957 www.sbsc.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
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Email: sbs.research@sbsc.com.vn
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