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phục hồi của các cổ phiếu nhỏ sẽ không kéo dài lâu và vẫn tiềm ẩn rủi ro vì
vậy nhà đầu tư tránh việc mua đuổi giá cao và giữ tỷ trọng lớn các cổ phiếu
này trong danh mục. Chúng tôi vẫn lưu ý nhóm cổ phiếu thép còn dư địa
tăng trưởng trong thời gian tới và thêm các cổ phiếu ngành dầu khí, chứng
khoán và ngân hàng đã giảm rất sâ về các ngưỡng hỗ trợ.

Giao dịch khối ngoại
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Khối ngoại mua vào 11.1 triệu cổ phiếu và 16.3 triệu cổ phiếu. Khối lượng bán ròng hơn 5 triệu
nhưng về giá trị lại mua ròng 6.6 tỷ VNM. Một số cổ phiếu bán ròng mạnh thuộc nhóm blue chip
như PVD (7.7 tỷ), VIC (7 tỷ), BID (7 tỷ), PHR (6.5 tỷ), DPM (5.8 tỷ). Ngược lại phía mua ròng ghi
nhận SAB hơn 47.5 tỷ đồng. HPG, VCB, KBC, DRC và HSG cũng thuộc nhóm mua ròng.
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Tin doanh nghiệp
CII sẽ hạch toán hơn 200 tỷ đồng thoái vốn CII E&C vào lợi nhuận 2016
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mả CII) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai
năm 2016 sáng nay (14/12) nhằm thông qua nhiều vấn đề quan trọng.
Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII, cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, việc huy động vốn để thực
hiện các dự án cầu đường ngày càng khó khăn do Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng vào các dự án
BOT, BT. Do đó, để huy động vốn, CII dự định thoái bớt vốn khỏi CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
Theo đó, dự kiến, CII sẽ bán ra 19,375 triệu cổ phần CII E&C cho dưới 100 nhà đầu tư nhằm đủ điều
kiện niêm yết. Giá bán dự kiến là 22.000 đồng/cổ phần (giá vốn hiện nay là 10.437 đồng/cổ phần). Với
mức giá này, CII dự kiến sẽ thu về 426,25 tỷ đồng bao gồm giá vốn. Theo dự kiến, CII sẽ giảm sở hữu
CII E&C từ 99,54% xuống 51,1%. Tuy nhiên HĐQT đề xuất chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở
hữu xuống 49% và tăng lại tỷ lệ trên 51% trước ngày 30/6/2017.
Theo ông Bình, khoản thoái vốn này sẽ không bán đấu giá và thời điểm thực hiện giao dịch chuyển
nhượng là ngày 26/12. Lãnh đạo CII cũng cho biết, khoản tiền thu được từ việc thoái vốn này, dự kiến
hơn 200 tỷ đồng, sẽ được hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2016, nhằm bù đắp khoản lợi nhuận
không đạt kế hoạch từ mảng bất động sản. Ông Bình ước tính CII sẽ đạt khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận
trong năm nay.
Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng trình ĐHĐCĐ chấp thuận niêm yết CII E&C trên HOSE.
Về việc CII đã bán hai lô đất tại Thủ Thiêm, ông Bình cũng cho biết thông tin này là không chính xác.
Ông khẳng định đến thời điểm này CII chưa hề bán bất kỳ lô đất nào trong số 7 lô tại Thủ Thiêm.
Đối với khoản trái phiếu phát hành cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Bình, đợt phát hành
vừa rồi có trục trặc nhỏ nên mới chỉ phát hành được 40 triệu USD. Sau khi chốt thỏa thuận với nhà đầu
tư còn lại, CII sẽ phát hành 20 triệu USD nữa. Thời điểm phát hành ít nhất là 6 tháng sau khi hoàn tất
đợt phát hành 40 triệu USD đầu tiên. Ông Bình cho biết CII đã ký hợp đồng với nhóm Rhinos vào ngày
24/11 và cho biết sẽ cố gắng hoàn tất việc nhận tiền trước ngày 31/12. Đại hội cũng chấp thuận đơn từ
nhiệm thành viên HĐQT của ông Gerardo C.Ablaza, Jr và bầu ông Kang Sang In, đại diện được quỹ đầu
tư Hàn Quốc Rhinos Asset Management chỉ định, vào HĐQT CII. Thời hạn tham gia HĐQT của ông Kang
Sang In là 5 năm.
Trước đó, HĐQT CII cũng chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm từ 340 tỷ
đồng lên 950 tỷ đồng. Đồng thời, chấp thuận cho CII hợp tác với nhà đầu tư khác để mở rộng hợp
đồng BT xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (Khu đô
thị mới Thủ Thiêm) và cùng khai thác quỹ đất được nhận thêm từ phần mở rộng hợp đồng BT Thủ
Thiêm.
CII cũng sẽ chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 6,5% bằng tiền trong tháng 1. Công ty dự kiến sẽ trả hết 7% cổ
tức còn lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
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PNJ lãi trước thuế 11 tháng vượt 22% kế hoạch cả năm
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2016.
Cụ thể, tổng doanh thu 11 tháng năm 2016 đạt 7.682 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng
doanh thu trang sức bán lẻ tăng 28% so với cùng kỳ.
Kết quả này đưa mức lợi nhuận gộp lên 1.247 tỷ đồng, tăng 24% so với 2015.
Lợi nhuận trước thuế sau 11 tháng đạt 561 tỷ đồng, tăng 132% so với cũng kỳ, đồng thời vượt 22% kế
hoạch năm 2016.
Trong 11 tháng vừa qua, PNJ khai trương thêm 24 cửa hàng, tổng số cửa hàng của PNJ hiện tại là 214
tại 47 tỉnh thành cả nước. Công ty dự tính sẽ mở thêm 7 cửa hàng nữa trong tháng 12 này.
Dệt may không còn lợi thế?
Ngành dệt may Việt Nam đã có 10 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng xuất khẩu thấp nhất trong một
thập niên trở lại đây, khi chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ, đạt khoảng 23,3 tỉ USD, theo Tập đoàn Dệt may
Việt Nam (Vinatex). Trong đó, nếu tính riêng nhóm doanh nghiệp Việt Nam, mức tăng trưởng còn thấp
hơn, thậm chí bị âm. Khối FDI (chiếm chỉ 1/3 tổng số doanh nghiệp trong toàn ngành nhưng chiếm đến
70% giá trị xuất khẩu) lại đạt tăng trưởng xuất khẩu trên 10%.
Yếu tố kiềm hãm đà tăng trưởng xuất khẩu dệt may nằm chủ yếu ở doanh nghiệp may. Lực lượng này
chiếm tới 70% trong tổng hơn 6.000 doanh nghiệp toàn ngành. Nhóm doanh nghiệp dệt, sợi, nhuộm
và phụ trợ giữ vai trò không đáng kể và phần lớn thuộc FDI. Những điều này cho thấy mục tiêu xuất
khẩu 31 tỉ USD cho cả năm 2016 của ngành dệt may Việt Nam trở nên khó khả thi.
Xuất khẩu dệt may đuối sức do nhiều nguyên nhân, nhưng theo ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Công ty
Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC), nguyên nhân chính là cạnh tranh khốc liệt từ các nước khác.
Trên thực tế, vài năm trở lại đây, ngành dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh với các
đối thủ như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan. Các quốc gia này đã triển khai nhiều chính sách
hỗ trợ cho ngành dệt may của họ như điều chỉnh giảm lương tối thiểu, giảm chi phí bảo hiểm hay hỗ
trợ thuế VAT cho doanh nghiệp cũng như thực thi chính sách phá giá đồng nội tệ nhằm đẩy mạnh xuất
khẩu, thu hút đơn hàng.
Trong khi đó, các yếu tố tác động đến chi phí đầu vào của ngành dệt may Việt Nam như lương, phí bảo
hiểm… lại liên tục tăng. Lương cho nhân công ở Việt Nam hiện đã cao hơn gấp đôi một số nước như
Campuchia. Với đặc điểm này, Việt Nam không còn là quốc gia có lợi thế về nhân công giá rẻ. Việt Nam
cũng không được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu vào Mỹ, châu Âu (EU) thấp như Campuchia hay
Bangladesh. Kết quả, các nước đã qua mặt Việt Nam trong xuất khẩu dệt may. Năm 2015, Campuchia,
chẳng hạn, đã vượt Việt Nam để vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm các nước xuất khẩu dệt may nhiều
nhất vào EU.
Sang năm 2017, ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Vinatex, dự đoán, doanh nghiệp dệt may Việt
Nam sẽ vẫn gặp khó khăn. Bởi các nước tiếp tục gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu
dệt may thế giới dự báo sẽ tăng trưởng chậm. Đặc biệt, việc Anh rời EU và tân Tổng thống Mỹ Donald
Trump tuyên bố không ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự báo sẽ ảnh hưởng
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tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam tại hai thị trường quan trọng này. Hiện Mỹ đang là
thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 43% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong 10
tháng đầu năm. Thị trường EU đóng góp thứ hai, chiếm khoảng 12,8%. So với năm 2015, các con số
này đã có sự sụt giảm.
Xuất khẩu dệt may sa sút và bị cạnh tranh quyết liệt nhưng Việt Nam lại khó có thể cải thiện tình hình,
do ngành dệt may lâu nay chỉ tập trung vào sản phẩm đơn giản. Trong một hội thảo diễn ra đầu năm
nay, ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam, từng nhấn mạnh, ngành công nghiệp
dệt may Việt Nam hiện chỉ tham gia vào phần cắt và may, lại sản xuất chủ yếu theo phương thức gia
công đơn giản, thiếu khả năng cung cấp trọn gói nên giá trị gia tăng còn thấp. Việt Nam cũng chủ yếu
làm nhà thầu phụ cho các nhà thầu may trong khu vực, chưa có khả năng tự thiết kế, xây dựng thương
hiệu. Vì thế, trong cuộc đua cạnh tranh, Việt Nam đã bị thất thế.
“Phải làm sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao thì xuất khẩu dệt may của Việt Nam mới có hy vọng khởi
sắc”, ông Lê Quang Hùng, Công ty May Sài Gòn, nhận định. Muốn vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần
chuyển từ thâm dụng lao động sang thâm dụng đầu tư, tức tăng cường chất xám, kỹ năng, kỹ thuật,
mô hình, quy trình, máy móc chuyên dụng… vào trong sản xuất. Cách thức này không chỉ giúp doanh
nghiệp khai thác được lợi thế từ tay nghề khéo léo của người lao động mà còn giúp tăng năng suất,
tiết kiệm chi phí.
Ông Hùng dẫn chứng, kể từ khi chú trọng vào sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao và tăng đầu tư, May
Sài Gòn không tăng ca mà vẫn tăng được năng suất thêm 30%. Cụ thể, tỉ trọng sản phẩm hàng lượng
cao đạt trên 50% kể từ năm 2014, trong khi giá sản phẩm hàm lượng cao cũng gấp 3-4 lần so với giá
bán của một sản phẩm đơn giản. Nhờ đó, doanh thu tăng 60% trong giai đoạn 2014-2016.
Đặc biệt, vào lúc thấp điểm (tháng 7 - tháng 9), trong khi nhiều doanh nghiệp bị thiếu hụt đơn hàng thì
May Sài Gòn lại không phải lo lắng. Bởi lẽ, phân khúc Công ty nhắm đến ít có đơn vị chen chân.
Việc May Sài Gòn thiết lập được mối quan hệ mật thiết với nguồn nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình,
máy móc, phần mềm và xây dựng được đội ngũ kỹ thuật thông thạo tiếng Anh đã giúp doanh nghiệp
này có thể nhận đơn đặt hàng từ xa, thông qua hình mẫu và bảng hướng dẫn kỹ thuật, tiến hành mọi
góp ý trao đổi thông qua email. Nhờ đó, Công ty ít bị sai sót, tiết kiệm được thời gian và chi phí.
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Nhưng quan trọng hơn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng cũng như tâm lý nhà
nhập khẩu chỉ muốn chọn lựa những đơn vị có thể lo được nhiều khâu (nguyên liệu, thiết kế, sản xuất
thành phẩm…), các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược nâng cấp mình, gia tăng làm hàng FOB
(chủ động nguyên liệu) thay vì chủ yếu làm gia công như hiện nay.
Ông Hùng cho biết, tỉ trọng hàng FOB ở May Sài Gòn đạt 100% từ năm 2009, trong khi một sản phẩm
FOB tạo ra doanh thu gấp 4 lần hàng gia công. Lợi ích của hàng FOB có thể thấy rõ, nhưng muốn làm
được, theo ông Hùng, lao động trong doanh nghiệp cần tinh và doanh nghiệp phải tổ chức được đội
ngũ mua nguyên liệu, đội ngũ bán hàng giỏi nghiệp vụ. Đặc biệt, các công ty cần tăng cường công tác
quản trị, điều hành và khả năng dự báo. Đây là những công việc mà May Sài Gòn phải mất vài năm để
chuẩn bị.
Ông Hùng cho biết mục tiêu của May Sài Gòn là duy trì vị thế top 6 nhà cung cấp của đối tác. Công ty
cũng lên kế hoạch mở rộng thêm các thị trường mới để phòng ngừa biến động ở những thị trường
quen thuộc. Ông Lê Quang Hùng đúc kết, để tồn tại, chẳng có cách nào khác là doanh nghiệp phải tạo
ra những sản phẩm hợp nhu cầu, hướng đến dòng sản phẩm có nguồn cung thiếu hụt. Và nếu doanh
nghiệp đảm bảo được các khía cạnh về tăng năng suất và chất lượng, giảm giá thành, sản xuất chú ý
đến yếu tố trách nhiệm xã hội, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bền vững và sẽ không phải lo
ngại bế tắc đường sống.
Đây cũng là lý do để May Sài Gòn hướng đến mục tiêu lợi nhuận sau thuế 100 tỉ đồng vào năm 2018,
tức tăng gần gấp đôi con số hiện tại. Lâu dài hơn, với lợi thế của người đi trước, May Sài Gòn cũng tính
đến các hình thức kinh doanh mới như tham gia vào hoạt động thương mại nguyên phụ liệu cho dệt
may, tư vấn mô hình FOB.

Nguồn: TBKTSG, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
14/12/2016 Một cá nhân vừa trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn với giá trị sở hữu hơn 250 tỷ đồng
14/12/2016 Hàng loạt cổ đông nội bộ không công bố thông tin khi mua cổ phiếu LDG, HAP, CDO
14/12/2016 VMC: Công ty TNHH An Quý Hưng đã bán 3.096.892 CP
14/12/2016 VMC: Ông Nguyễn Xuân Đông - Ủy viên HĐQT đã bán 30.000 CP
14/12/2016 VMC: Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên BKS đã bán 17.100 CP
14/12/2016 KVC: Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.100.000 CP
14/12/2016 PVR: Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT đã mua 520.000 CP
14/12/2016 VNF: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải chưa gd cổ phiếu
14/12/2016 VNF: CTCP Đầu tư Toàn Việt chưa giao dịch cổ phiếu
14/12/2016 Trong vòng 1 tuần, REE đã rót 900 tỷ đồng đầu tư vào 2 công ty thủy điện

Trả cổ tức
14/12/2016 Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt
14/12/2016 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp
13/12/2016 Vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, Sabeco tạm ứng 30% cổ tức bằng tiền
13/12/2016 DBT: 20.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:3), bán ưu đãi (tỷ lệ 5:2)
13/12/2016 SDN: 21/12/2016, Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 8%
13/12/2016 Cường Thuận Idico: Lãi gần trăm tỷ sau 11 tháng, sẽ tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông
13/12/2016 Vilico dự chi gần 40 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015
13/12/2016 Chứng khoán HSC chốt quyền nhận cổ tức 5% bằng tiền

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
13/12/2016 DBT: 20.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:3), bán ưu đãi (tỷ lệ 5:2)
13/12/2016 HDC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 43.622.527 cp
13/12/2016 HDC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
13/12/2016 ADS: 14/12/2016, niêm yết 803.481 cp
13/12/2016 HTC: Đã phát hành 500.000 cp ESOP
13/12/2016 TCH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 362.994.014
CP
13/12/2016 TCH: Nghị quyết và Biên bản HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
13/12/2016 NKG: 06/11/2017, giao dịch 16.000.000 cổ phiếu
12/12/2016 E1VFVN30: 13/12/2016, niêm yết và giao dịch 500.000 chứng chỉ quỹ ETF
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Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE
7.0

7.0

7.0

7.0

Top giá trị giao dịch HOSE
Others
56%

7.0
6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.8

ROS
11%

6.8
HID
3%
FLC
3%
HSG
4%

GIL

SAB

EVE

DAH

FLC

VRC

HQC

HNG

SMC

C32

TTF

KSA

HHS

HPG
6%

TMT

Top CP tăng giá-HNX

HQC
9%

VNM
8%

Top giá trị giao dịch HNX
Others
54%

9.2 9.1 8.7 8.7
7.0

6.3 6.3 5.9
5.6 5.6 5.6

DST
12%

5.0 4.8 4.8 4.7
4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

KDM KSK SCJ KLF CMI TCS PV2 NBC NDF FID KSQ VKC CVT HUT THT SHS SPI PVX APS DCS DPS

SHN
8%

CEO
6%

KDM
7%
KLF
6%

SHB
7%

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.
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