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dần vào phiên chiều và đóng cửa giảm nhẹ. Độ rộng thị trường không có sự
biến động nhiều và số mã xanh vẫn chiếm ưu thế so với số mã giảm.
Cổ phiếu SAB hôm nay giảm lần đầu tiên sau 9 phiên tăng trần liên tiếp. Tín
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giá cổ phiếu giảm gần 6%. VNM cũng giảm nhẹ sát 129 và SCIC vừa công bố
mua vào 260k VNM. Đây có thể là động thái “lướt sóng” giống như đợt công
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trong lịch sử giá VNM cũng không giảm quá 20% trong các đợt điều chỉnh.
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hầu như từ trong nước. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ SSI trong 2 phiên gần
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đang hướng sự chú ý đến giá cả các loại hàng hóa nguyên liệu cuối năm và
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tổng cộng 3 triệu cổ phiếu. Giá LSS đã giảm từ đỉnh 19 xuống 11.8 vì vậy khả
khác SBT và BHS di chuyển trái chiều một phần do chốt lời ngắn hạn do đã
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LSS tăng trần trở lại sau khi thông tin các lãnh đạo công ty đăng ký mua vào
năng LSS tiếp tục hồi phục mạnh trong vài phiên tới. Các cổ phiếu mía đường
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bố mua vào 500k hồi tháng 8. Giá VNM đã giảm 18% so với mức đỉnh 156 và

trong ngắn hạn nhưng tình hình chung là khả quan. Điểm hỗ trợ mạnh của
thị trường có thể nâng lên mức quanh 640-650 và nhà đầu tư có thể tăng tỷ
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trọng dần tỷ lệ cổ phiếu trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn quan tâm các nhóm
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ngành chứng khoán, ngân hàng, dầu khí có nhiều cơ hội tăng trưởng vào năm
sau và hiện tại cũng đã ở vùng giá hấp dẫn để đầu tư trung hạn như PVD,
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GAS, PVS, VCB, ACB, STB, SSI, HCM. Một số cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp
dẫn đầu như REE, FPT, MWG, DHG, SKG, SAB, CAV, HBC, CTD, LSS cũng có
thể đưa vào danh mục theo dõi và giải ngân dần.
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Khối ngoại mua ròng gần 200 ngàn cổ phiếu nhưng về giá trị bán ròng khoảng 9.3 tỷ đồng. Vic,
HPG, BID, PVD, CTG là những cổ phiếu bán ròng nhiều nhất. Phía mua ròng có SAB mua vào khoảng
18.6 tỷ. SCR cũng mua ròng 11.6 tỷ. PC1, VCB, EVE, MWG mua ròng không đáng kể. Như vậy về
giá trị khối ngoại vẫn tiếp tục bán ra mạnh đặc biệt là ở nhóm blue chip như VIC và cổ phiếu ngân
hàng.
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Tin doanh nghiệp
MWG: 11 tháng vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm
Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng
đầu năm 2016.
Theo đó, doanh thu 11 tháng đầu năm 2016 của MWG đạt 39.666 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn
thành 116% kế hoạch cả năm 2016 và tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2015.
Lợi nhuận sau thuế (LNST) 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1.445 tỷ, hoàn thành 104% kế hoạch năm và
tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm 2015.
Doanh thu online của MWG 11 tháng đầu năm 2016 đạt 2.944 tỷ đồng, tăng trưởng 103% so với cùng
kỳ.
Trong 11 tháng đầu năm 2016, MWG đã mở thêm 516 siêu thị mới trên toàn quốc, Trong đó chuỗi
Thegioididong.com đã mở 374 siêu thị mới và chuỗi Điện máy Xanh đã mở 142 siêu thị mới. Tính đến
cuối tháng 11 năm 2016, MWG có 1.149 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi
Thegioididong.com có 938 siêu thị và chuỗi Điện máy Xanh có 211 siêu thị.
Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị của MWG đã thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017 và trình lấy ý kiến
Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu doanh thu đạt 63.280 tỷ đồng, tăng 85% so với kế hoạch 2016, lợi
nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, tăng 58,5% so với kế hoạch 2016.
18 doanh nghiệp thép “kêu cứu” vì thép cuộn ồ ạt vào Việt Nam
18 doanh nghiệp thép vừa có kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nhanh chóng xử lý hành vi
nhập khẩu ồ ạt thép cuộn vào Việt Nam. Trong 18 doanh nghiệp gửi kiến nghị trên có cả Hoà Phát,
thép Thái Nguyên, Thép miền Nam, thép Pomina, Thép Vina Kyoei, Thép VSC - Posco, thép Việt Đức,
Việt Ý…
Cụ thể, ngày 7/3/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế tự về lần lượt là 15,4%
đối với thép dài và 23,3% đối với phôi thép.
Việc áp dụng biện pháp tự vệ đã có tác dụng lên ngành sản xuất thép trong nước nói chung, đặc biệt là
ngành sản xuất phôi thép. Lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng 10 tháng năm 2016 tăng lần lượt
20,8% và 21,5% so với cùng kỳ năm 2015. Lượng sản xuất phôi thép đạt khoảng 6,5 triệu tấn, tăng 33%
so với cùng kỳ.
Một số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động đã hoạt động trở lại, nhiều doanh nghiệp thoát lỗ, có lãi
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, văn bản của 18 doanh nghiệp thép cho biết, từ khi áp thuế tự vệ với thép dài và phôi thép,
doanh nghiệp nhập khẩu kê khai sang mã HS khác đối với mặt hàng thép dây cuộn, hay còn gọi là thép
cuộn - một trong những sản phẩm hiện thuộc đối tượng áp thuế tự vệ thương mại.
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Thống kê cho thấy, trước khi Bộ Công Thương áp thuế tự vệ, thép dây cuộn được nhập khẩu kê khai
vào mã 7227.90.00 để hưởng thuế 0%. Sau khi áp thuế tự vệ, lượng nhập khẩu thép cuộn mã này giảm
mạnh do bị áp thuế tự vệ 15,4%, 10 tháng năm nay lượng nhập chỉ bằng 58% so với cả năm 2015.
Thay vào đó, xuất hiện tình trạng kê khai nhập khẩu tăng đột biến ở mã 7213.91.90 với tổng lượng
nhập 10 tháng tăng gấp 4 lần lượng nhập năm 2015. Riêng tháng 10, việc nhập khẩu tăng cao kỷ lục là
144.000 tấn, bằng 155% lượng sản xuất thép cuộn của toàn ngành thép.
“Cùng với sự tăng lên về lượng nhập khẩu là sự xuất hiện các doanh nghiệp nhập khẩu mới mà trước
đây chưa từng nhập mã này. Năm 2015, có khoảng hơn 30 doanh nghiệp nhập khẩu mã 7213.91.90,
song 10 tháng đầu năm 2016 lượng doanh nghiệp nhập khẩu đã lên tới khoảng 70 doanh nghiệp, trong
đó doanh nghiệp xuất hiện mới đều là công ty thương mại”, văn bản nêu.
Theo các doanh nghiệp thép, đây cũng chính là các công ty trước đây nhập mã 7227.90.00 và đứng
hàng đầu trong các công ty nhập mã 7213.91.90 nhiều nhất 10 tháng 2016.
Nhóm doanh nghiệp này cũng cho rằng, các tiêu chuẩn kỹ thuật mà các doanh nghiệp kê khai khi nhập
khẩu mã 7213.91.90 đều là các mác thép của loại thép carbon thông dụng, có các giới hạn kỹ thuật
nằm trong giới hạn của thép làm cốt bê tông.
Các lô hàng thép cuộn mà các doanh nghiệp nhập khẩu theo mã này mặc dù theo mô tả hải quan là
không làm thép cốt bê tông nhưng hoàn toàn có thể được sử dụng như thép cốt bê tông.
Trước tình trạng trên, 18 doanh nghiệp thép kiến nghị Bộ Tài chính, Công Thương điều tra mở rộng
phạm vi áp dụng thuế tự vệ thương mại và đưa những mã này vào danh mục hàng hoá cần kiểm soát
chặt nhằm ngăn chặn việc chuyển mã để hưởng chênh lệch thuế.
Trước đó, Bộ Công Thương đã công bố dự thảo quy hoạch sản xuất thép đến năm 2025, định hướng
đến năm 2035 với nội dung đáng chú ý là tiến hành triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại đối
với sản phẩm thép, phù hợp với quy định thương mại quốc tế, để đảm bảo sức cạnh tranh cho ngành
thép trong nước.
Liên quan đến việc lẩn tránh thuế này, dự kiến sáng ngày 19/12, Bộ Công Thương sẽ có cuộc họp để
lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp thép.
Những bất ngờ của thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2016
Theo đánh giá của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), từ cuối năm 2013 đến nay, thị trường bất động sản
tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, và năm 2015 là năm mà thị trường đạt đỉnh cao nhất.
Tuy nhiên, thị trường bất động sản TP.HCM đã có dấu hiệu chững lại trong năm 2016 và tiềm ẩn
những yếu tố rủi ro, như đã có hiện tượng lệch pha cung - cầu, chủ yếu lệch về phân khúc bất động
sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng; nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng và nguồn vốn xã hội (chủ yếu là
của người mua nhà) đổ vào thị trường bất động sản rất lớn, có xu hướng lệch về một số doanh nghiệp
lớn; và đã có sự gia tăng nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp...
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Thị trường bất động sản TP.HCM năm 2016 đã có thêm hơn 30.000 sản phẩm nhà ở. Sở Xây dựng đã
xác nhận đủ điều kiện huy động vốn cho 57 dự án nhà ở hình thành trong tương lai với 29.017 căn
nhà, gồm có 27.792 căn hộ và 1.225 nhà thấp tầng.

Bên cạnh những doanh nghiệp tuân thủ theo quy định pháp luật mở bán dự án khi đủ điều kiện, tuy
nhiên, theo HoREA còn có 1 số doanh nghiệp chưa được Sở Xây dựng chứng nhận đủ điều kiện nhưng
đã bán nhà hình thành trong tương lai cho người tiêu dùng, tiềm ẩn những rủi ro cho người mua nhà.
Kết quả hoạt động của thị trường bất động sản TP.HCM năm 2016 đã cho thấy phân khúc nhà ở vừa
túi tiền chiếm tỷ lệ 79,7% đang là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thị
trường vẫn thiếu sản phẩm nhà ở xã hội, và nhà ở thương mại giá rẻ, đặc biệt thiếu nhà ở thương mại
cho thuê giá rẻ.
Từ thực tiễn đó, Hiệp hội và Bộ Xây dựng đã có cảnh báo và khuyến nghị các doanh nghiệp cần cơ cấu
lại đầu tư, nên chuyển hướng đầu tư vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, nhà cho thuê giá thấp.
Trong năm, Ngân hàng Nhà nước cũng đã sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN chỉ sau 1 năm triển
khai, để thay thế bằng Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 06/06/2016 nâng hệ rủi ro trong kinh doanh
bất động sản từ 150% lên mức 200%; và đặt ra lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản
trong 2 năm.
Được biết, năm 2016 hệ thống ngân hàng vẫn giữ nguyên tỷ lệ sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho
vay trung hạn, dài hạn ở mức 60%; từ 01/01/2017 giảm còn 50%; từ 01/01/2018 giảm còn 40%). Bộ Tài
chính cũng vừa đưa ra kế hoạch từ nay đến trước năm 2020 sẽ xây dựng Luật Thuế đánh trên người sở
hữu nhiều nhà ở nhằm mục đích ngăn ngừa đầu cơ nhằm giảm thiểu rủi ro trên thị trường bất động
sản.
Trong năm 2017, HoREA dự báo thị trường bất động sản sẽ vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng,
nhưng có thể sẽ tiếp tục xu thế chững lại như năm 2016, và sẽ có sự điều chỉnh lớn để giải quyết sự
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lệch pha cung - cầu hiện đang có xu thế lệch về phía phân khúc bất động sản cao cấp (bao gồm cả bất
động sản du lịch nghỉ dưỡng);
Theo đó, thị trường trong năm tới sẽ có những dấu hiệu chính được dự báo như sau: sẽ có sự chuyển
hướng mạnh sang phân khúc thị trường bất động sản có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa
số người có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp; Xu thế hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ là tất yếu;
Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án (M&A) sẽ phát triển mạnh hơn
trước đây;
Nhà nước sẽ ban hành nhiều quy phạm pháp luật, và sử dụng các công cụ về thuế (như thuế đánh vào
người có nhiều nhà, thuế bất động sản), về tín dụng (như lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất
động sản theo Thông tư 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước), về quy hoạch (như quy hoạch
sử dụng đất; quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở), về nghĩa vụ của chủ đầu tư để bảo vệ người tiêu
dùng (như bảo lãnh ngân hàng; xác nhận dự án đủ điều kiện huy động vốn; công bố dự án đã thế
chấp...), để điều chỉnh thị trường bất động sản nhằm mục tiêu phát triển minh bạch, lành mạnh và bền
vững.
HoREA cũng dự báo thủ tục hành chính sẽ thông thoáng, đơn giản hơn, giảm thiểu dần tình trạng
nhũng nhiễu hiện nay; Dòng vốn đầu tư từ nước ngoài và nguồn kiều hối có xu hướng tiếp tục gia tăng
trong 5 năm tới đây;
Quy mô thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã vượt ra khỏi ranh giới hành chính trong
"Vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh", nhất là tại các huyện giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh; Đồng
thời, yêu cầu doanh nghiệp phải có sự chuyển đổi rất cơ bản, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể
hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với khách hàng;
Về tình hình đảm bảo an toàn, xử lý các tranh chấp trong chung cư, năm 2017 vẫn còn diễn biến phức
tạp, trước hết là an toàn phòng cháy, chữa cháy, và các tranh chấp trong chung cư hầu hết xảy ra tại
các chung cư bình dân, các chung cư cũ.
"Về dự báo khả năng có, hay không có bong bóng bất động sản trong năm 2017 thì Hiệp hội nhận thấy
khó có thể xảy ra", ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết thêm.

FECON gia nhập dự án casino 4 tỷ USD tại Hội An
Với gói thầu lên đến 300 tỷ đồng, FECON chính thức trở thành nhà thầu đảm nhiệm công tác nền
móng cho dự án HOIANA (Nam Hội An) – Khu phức hợp nghỉ dưỡng, casino, sân golf lớn thứ 2 Việt
Nam.
Theo lãnh đạo FECON, Công ty là đơn vị thực hiện toàn bộ phần nền móng, hạ tầng cơ sở, hệ thống
thoát nước ngầm,… cho giai đoạn 1 của Dự án Nam Hội An. FECON sẽ có khoảng 5 tháng để thực hiện
gói thầu trị giá 300 tỷ đồng này.
Dự án HOIANA Nam Hội An có mức đầu tư 4 tỷ USD, do VinaCapital, Tập đoàn Chow-Tai-Fook (Hong
Kong) và Tập đoàn The Suncity Group (Macau) làm chủ đầu tư. Đây được đánh giá là dự án khu phức
hợp đô thị, du lịch lớn nhất nhì Việt Nam, với diện tích 985,6 ha và nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai,
có vị trí tại xã Duy Nghĩa và Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
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Bên cạnh dự án này, UBND TP. HCM vừa duyệt đề xuất dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9 do
liên danh Công ty cổ phần FECON, Công ty cổ phần Phát triển và tài trợ địa ốc R.C (Refico), Công ty cổ
phần Xây dựng Coteccons, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng BMT đề xuất đầu tư.

Nguồn: TBKTSG, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
19/12/2016 VMC: Cổ đông Trần Quang Huy đã mua 1.347.666 CP trở thành cổ đông lớn
19/12/2016 VC7: Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc chưa giao dịch cổ phiếu
19/12/2016 PMC: Con ông Trần Việt Trung - Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.000 CP
18/12/2016 Gia đình Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam muốn tăng sở hữu tại Mía đường Lam Sơn
16/12/2016 AMC: Ông Lê Xuân Nghĩa - CĐL đã bán 23.000 cp, không còn là CĐL từ 14.12.2016
16/12/2016 KMT: Bà Vũ Thu Ngọc đã mua 2.076.400 cp, trở thành CĐL từ 9.12.2016
16/12/2016 ELC: Ông Nguyễn Đức Thiện - TV.HĐQT, ông Trần Hùng Giang - TV.HĐQT cùng đăng ký bán 1.000.000 cp
16/12/2016 ELC: Em ông Ngô Ngọc Hà - TV.HĐQT đăng ký bán 1.000.000 cp
16/12/2016 VNE: Thông báo VES không còn là công ty liên kết của VNECO
16/12/2016 VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua 260.000 cp

Trả cổ tức
19/12/2016 Thép Tiến Lên chốt quyền để trả cổ tức đợt 1/2016, tỷ lệ 10%
19/12/2016 BMP: 30.12.2016, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 20%)
18/12/2016 IPA sắp phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%
18/12/2016 Nafoods Group sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu giá 13.000 đồng cho CĐHH
16/12/2016 Thế giới di động vừa phát hành xong số cổ phiếu ESOP có giá trị trên 1.100 tỷ đồng
16/12/2016 Vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2016, SMC chi trả cổ tức đợt 2 tỷ lệ 5%
16/12/2016 MWG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và các
công ty con
16/12/2016 V12: CBTT ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2016

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
19/12/2016 Khoáng sản Bình Dương (KSB) phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn lên gấp đôi
16/12/2016 VMD: 20/12/2016, niêm yết 3.500.000 cp
16/12/2016 HNX: Ngày 26/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 10.500.000 cp niêm yết lần đầu
16/12/2016 HNX: Ngày 23/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 15.000.000 cp niêm yết lần đầu
16/12/2016 HNX: Ngày 23/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 125.000.000 cp niêm yết lần đầu
16/12/2016 HNX: Ngày 26/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 43.000.000 cp niêm yết lần đầu
16/12/2016 HNX: Ngày 23/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 7.100.000 cp niêm yết lần đầu
16/12/2016 MPT: Thông báo phát hành cp ra công chúng
16/12/2016 Thế giới di động vừa phát hành xong số cổ phiếu ESOP có giá trị trên 1.100 tỷ đồng
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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
6.9

6.9

6.8

6.7

6.2

6.0

Others
60%

5.4

5.3

5.2

5.0
ROS
13%
HQC
3%HID
HSG
3% 3%

TCM

ATA

HID

AGR

TMT

PGD

LSS

EVE

BCG

VNG

HCM

HAX

CSV

9.8

9.1

9.1

Top giá trị giao dịch HNX
Others
55%

8.8

8.3

CSC

FID

PVV

KDM

PXA

SIC
12%

8.3
6.3

SIC

MWG
12%

FCM

Top CP tăng giá-HNX
9.8

HPG
6%

KLF

PV2

5.8

CEO

5.5

VIX

4.6

SHN

4.4

CVN

4.4

SHS

SHN
10%

3.5

SDT

PVS
5%

CEO
9%

VCG
9%

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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