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ngành hiện đã mức hấp dẫn để đầu tư trung và dài hạn như VNM, ACB, VSC,
FPT, MWG, SSI, VCB…. Để an toàn nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng margin an toàn
và có thể tích lũy trong các phiên điều chỉnh. Trong ngắn hạn các nhóm cổ
phiếu ngành thép vẫn còn dư địa tăng trưởng và một số cổ phiếu đầu ngành
và nhóm tài chính như SSI, VCB, CTG, MWG, STB, CTD, HBC, ACV.

Giao dịch khối ngoại
Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
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Khối ngoại mua vào 5.4 triệu cổ phiếu và bán ra 12 triệu. Giá trị bán ròng khoảng 6.6 triệu CP với
giá trị khoảng 319 tỷ đồng. Có GDTT VIC bán ra 9.2 triệu cổ phiếu tương ứng 385 tỷ đồng. Ngoài
Vic khối ngoại còn bán VNM, HBC, CTI. Nếu trừ phần bán Vic thì khối ngoại có xu hướng mua vào
nhiều hơn ở các mã SAB (22.6 tỷ), HSG (13.8 tỷ), VHC (10.4 tỷ), HPG (8.9 tỷ), SSI (8 tỷ), VCB (5.8
tỷ).
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Tin doanh nghiệp
Hoa Sen trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 75%, tiền mặt 10%, lập công ty con đẩy niêm yết trên
sàn
Đây là nội dung mới được Tập đoàn này bổ sung vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20162017. Vốn điều lệ của Hoa Sen dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm tới với kế hoạch phát hành cho cổ
đông hiện hữu, tỷ lệ 75% và phát hành ESOP, tỷ lệ 1,76%.
Tái cơ cấu theo mô hình Tổng công ty, lập công ty tại các miền
Dự kiến vào ngày 6/1/2017 tới đây, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HoSE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên NĐTC 2016-2017.
Bên cạnh các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015-2016 và kế hoạch
trong NĐTC 2016-2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS,
mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý
trong NĐTC 2016-2017; chương trình phát hành ESOP; tình hình thực hiện các Dự án đầu tư, một số
nội dung đã được bổ sung thêm vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.
Theo đó, tại Đại hội lần này, Tập đoàn Hoa Sen dự kiến đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển
khai phương án phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động.
HSG dự tính tái cơ cấu mô hình hoạt động theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền
và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty”. Khi đó, HSG sẽ công ty mẹ và nắm quyền
chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ
phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác…
Các tài sản của HSG gồm phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc sẽ được
phân bổ vào các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Miền Bắc sẽ là khu vực đầu tiên được HSG triển
khai thí điểm.
HSG cũng hé lộ kế hoạch triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa
Sen Miền vào thời điểm thích hợp, khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu
quả và đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trong đó yêu cầu công ty phải có ít nhất hai năm liền trước có
lãi và ROE năm gần nhất lớn hơn 5%.
Hoa Sen cho biết mục đích của việc tái cơ cấu ngoài việc nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa
hiệu quả hoạt động, còn nhằm gia tăng năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả huy động vốn, đáp
ứng nhu cầu triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
Dự kiến tăng vốn lên 3.473 tỷ đồng trong năm 2016-2017
Vốn điều lệ của HSG đã tăng đáng kể trong NĐTC vừa qua, từ 1.310 tỷ đồng lên 1.965 tỷ đồng sau khi
doanh nghiệp này chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:5.
Trong năm tới, HSG dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ tối đa 10% mệnh giá
cổ phần và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa 75%, bao gồm chi trả
cổ tức 55% và chia cổ phiếu thưởng 20% từ thặng dư vốn cổ phần.
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Cùng đó, HSG còn dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày
thành lập với tỷ lệ phát hành dự kiến 1,76%. Toàn bộ 3,46 triệu cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển
nhượng trong ba năm đầu và tự do chuyển nhượng 50% vào năm thứ 04 và thứ 05.
Ước tính, với các đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của HSG sẽ tăng lên 3.473 tỷ đồng.
NĐTC 2015-2016, sản lượng tiêu thụ thép của HSG đạt 1,317 triệu tấn, tăng trưởng 20% so với NĐTC
trước đó. Doanh thu thuần trong NĐTC này đạt 17.894 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế cũng
tăng 10% lên 1.504 tỷ đồng.
Trong NĐTC tới, dự trên định giá thép cán nóng là 400 USD/tấn, Tập đoàn này đặt kế hoạch nâng sản
lượng tiêu thụ lên 1,57 triệu tấn. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt 23.000 tỷ đồng và 1.650 tỷ
đồng, tăng trưởng lần lượt 28,5% và 10,6% so với cùng kỳ.

PPC lãi ròng 189 tỷ đồng trong 11 tháng
Theo CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), tính đến hết tháng 11/2016, PPC ghi nhận 5.262 tỷ đồng doanh
thu, giảm 23% so cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 189 tỷ đồng. Trong đó, riêng tháng
11, Công ty đạt doanh thu 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng.
Điều đáng quan tâm tại PPC là việc hạch toán chênh lệch dự phòng giảm giá khoản vay đồng Yên
(JPY). Theo đó, tại thời điểm 30/11/2016 ở mức 201.89 đồng/JPY, tức giảm 12.08 đồng/JPY so với
ngày 31/10/2016 (213.97 đồng/JPY). Do vậy chênh lệch tỷ giá đánh giá lại lũy kế đến tháng 11/2016
là lỗ 327 tỷ đồng. Đây cũng là lý do khiến PPC khó có thể hoàn thành kế hoạch 624 tỷ lợi nhuận mà
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Doanh thu của Bưu điện Việt Nam tăng mạnh trong năm 2016
Trong một thông báo phát đi sáng 25/12, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết,
năm 2016, tổng doanh thu đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng trên 35% so 2015 (năm 2015, doanh thu đạt
8.810 tỷ đồng); lợi nhuận trên 185 tỷ đồng, tăng hơn 17%.
Trước đó, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, doanh thu toàn lĩnh vực bưu chính
năm 2016 ước đạt 16.800 tỷ đồng (ước tăng 12% so với năm 2015).
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Vietnam Post khẳng định đây là con số rất ý nghĩa với đơn vị
này trong điều kiện hoạt động bưu chính công ích nhưng không còn sự trợ cấp kinh phí của Nhà
nước như trước đây.
Bên cạnh những con số tăng trưởng, 2016 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình của
VietnamPost trong lĩnh vực hành chính công khi mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;
tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp nhận, cấp đổi hồ sơ giấy phép lái xe, thu nộp hộ tiền xử phạt vi phạm
giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ…
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính là ngày 19/10/2016,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết
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quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Xác định điểm Bưu điện Văn hóa xã là một trong những mắt xích đặc biệt quan trọng, năm 2016,
VietnamPost đã đẩy mạnh đầu tư để đây vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, mở rộng ra nhiều dịch vụ
như bảo hiểm, ngân hàng... Tới nay, toàn mạng lưới đã có khoảng 1.850 điểm bưu điện văn hóa xã
đa dịch vụ, doanh thu bình quân mỗi tháng đạt 20,8 triệu đồng/điểm.
Ông Tuấn cũng cho biết, mục tiêu trong năm 2017 của đơn vị này là doanh thu tăng trên 27% so với
năm 2016, lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng. Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung xây dựng nền sản xuất bưu
chính hiện đại, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, tạo sự cách biệt và khác biệt tuyệt đối trên
thị trường.
Năm nay VAMC mua hơn 30.000 tỉ đồng nợ xấu
Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) trong cả năm 2016 sẽ mua tổng cộng 30.000 tỉ đồng nợ xấu
trên sổ sách từ các tổ chức tín dụng, song việc mua, bán nợ theo giá thị trường chưa thể tiến hành.
Trao đổi vớiTBKTSG Onlinevề kết quả kinh doanh năm 2016 của VAMC, Chủ tịch Hội đồng thành viên
của công ty, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Từ đầu năm tới nay, công ty đã mua 22.921 tỉ đồng
nợ xấu trên sổ sách của 18 tổ chức tín dụng, bao gồm 601 khách hàng và 901 khoản nợ với tổng giá
gốc 23.795 tỉ đồng.
Tính chung, kể từ khi đi vào hoạt động tới nay, công ty đã mua nợ xấu từ 42 tổ chức tín dụng, với
tổng số 15.656 khách hàng tương đương với 25.350 khoản nợ, tổng dư nợ gốc là 264.755 tỉ đồng.
Tổng giá trị trái phiếu đặc biệt đã phát hành để mua nợ xấu là 230.319 tỉ đồng”.
Ông Hùng cho biết thêm, từ nay đến hết tháng 12-2016, VAMC sẽ mua thêm 8.000-9.000 tỉ đồng nợ
xấu từ 8 tổ chức tín dụng, nâng tổng số nợ mua cả năm nay lên hơn 30.000 tỉ đồng.
Về thu hồi nợ, ông cho hay, năm 2016 công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi nợ và
bán tài sản đảm bảo của các khoản nợ trị giá hơn 20.697 tỉ đồng. Trong đó, bán được 469 tỉ đồng nợ
xấu và 5.496 tỉ đồng thu hồi từ việc bán tài sản bảo đảm của các khoản nợ, đã ủy quyền cho các tổ
chức tín dụng thu hồi nợ được 14.732 tỉ đồng.
Tính chung sau hơn ba năm từ khi hoạt động đến nay, công ty đã thu hồi được 42.856 tỉ đồng trị giá
nợ xấu trên sổ sách. Trong đó, bán nợ thu về 3.692 tỉ đồng “tiền thật”, bán tài sản bảo đảm thu về
11.359 tỉ đồng và ủy quyền cho tổ chức tín dụng thu hồi được 27.805 tỉ đồng.
Riêng việc mua, bán nợ theo giá thị trường như chủ trương đặt ra cuối năm 2015 với VAMC và được
thị trường theo dõi, song vì những lý do khách quan và chủ quan, ông Hùng cho biết đến nay công ty
chưa thực hiện được.
Ngành cao su trong nước kỳ vọng giá phục hồi trong năm 2017
Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, xuất khẩu cao su dự kiến sẽ đạt 1,2-1,25 triệu tấn trong năm nay,
tăng 5,5-10% so với cùng kỳ năm trước.
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Phát biểu tại một cuộc họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành Công nghiệp Cao
su và sản xuất xăm lốp tại thành phố Hồ Chí Minh vào thứ 3, ông Võ Hoàng An, Phó Chủ tịch và Tổng
thư ký của VRA, cho biết trong 11 tháng đầu năm nay đã xuất khẩu 1,12 triệu tấn nguyên liệu cao su
trị giá 1,45 tỷ USD.
Sản xuất được dự kiến sẽ đạt 1,04 triệu tấn trong năm nay.
Thị trường toàn cầu phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng gây ra bởi sự suy giảm không
ngừng của giá trong những năm gần đây do nguồn cung vượt xa cầu, ông nói. Việt Nam xếp thứ ba
toàn cầu về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu.
Bà Trần Thị Thúy Hoa, trưởng ban cố vấn của VRA về phát triển cao su, cho biết nhiều nước đã giảm
sản lượng cao su bằng cách giảm khai thác, chặt phá cây cao su trồng lại hoặc trồng cây khác.
Sản lượng thấp đã đẩy giá cao su trong hai tháng cuối cùng tăng lên, mang lại hy vọng cho các doanh
nghiệp xuất khẩu và nông dân.
Ông An cho biết thêm, giá giảm đã làm lợi cho các công ty chế biến cao su, và hoạt động xuất khẩu
các sản phẩm cao su đang tăng lên sau 5 năm.
Việt Nam thu được 1,42 tỷ USD từ xuất khẩu các sản phẩm như lốp xe, phụ kiện cao su và băng tải
trong năm ngoái, chiếm 39% tổng doanh thu xuất khẩu của ngành. Trong đó, riêng Xuất khẩu lốp xe
tăng trưởng khoảng 14%/năm, và đạt 523,4 triệu USD trong năm ngoái.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa cao su, cho biết xuất
khẩu các sản phẩm cao su của Việt Nam có giá trị chỉ bằng 1/10 của Thái Lan hoặc Malaysia. Các
doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào công nghệ chế biến và tìm kiếm khách hàng mới
cho sản phẩm của mình, và tăng cường các chương trình triển lãm quốc tế về Cao su và lốp xe để
giúp các doanh nghiệp có cơ hội cập nhật về công nghệ và xây dựng mối quan hệ mới.
Triển lãm chuyên ngành Công nghiệp Cao su và sản xuất xăm lốp Việt Nam đã nhiều lần tổ chức
thành công tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối
cho các doanh nghiệp ngành cao su và săm lốp xe phát triển, góp phần không nhỏ vào thành công
trong việc mở rộng thị trường của các doanh nghiệp nói riêng và thúc đẩy sự phát triển của ngành
nói chung, nhờ đó triển lãm đã và đang nhận được nhiều quan tâm tích cực từ các doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
26/12/2016 Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 10 triệu cổ phiếu ROS
26/12/2016 PIV: Bà Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.470.000 CP
26/12/2016 VGP: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã mua 32.626 CP
26/12/2016 VCS: Ông Ninh Quốc Cường - CĐL đã bán 1.000.000 cp, không còn là CĐL từ 15.12.2016
26/12/2016 VCS: Bà Phạm Thị Thanh Hương - CĐL đã bán 800.000 cp, không còn là CĐL từ 15.12.2016
23/12/2016 LHC: Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 160.000 CP
23/12/2016 SCD: CTCP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm chưa giao dịch cp
23/12/2016 CDO: Cha của ông Nguyễn Tuấn Anh - TV.BKS đăng ký bán 947.510 cp
23/12/2016 STG: TCT Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã mua 21.300.000 cp, trở thành CĐL
23/12/2016 TMS: Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB

Trả cổ tức
25/12/2016 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
23/12/2016 MSN: 04/01/2017, ngày GDKQH trả cổ tức năm 2015 (Tỷ lệ 19%), năm 2016 (Tỷ lệ 11%) bằng tiền
23/12/2016 Hạ giá cổ phiếu Maritime Bank, SCIC vẫn chào bán bất thành
23/12/2016 HND: 29.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 2%)
23/12/2016 HPD: 30.12.2016, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ
10%)
23/12/2016 DHA: 04/01/2017, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền (Tỷ lệ 5%)
23/12/2016 GLT: 05.01.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 12%)
22/12/2016 DAD: 29.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 17%)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
26/12/2016 VC7: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2.999.984 cổ phiếu
26/12/2016 DVC: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
23/12/2016 GDT: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 14.899.800 cp
23/12/2016 UPH: Ngày 29/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 13.294.641 cổ phiếu đăng ký giao dịch
23/12/2016 GDT: 26/12/2016, niêm yết 648.272 cp
23/12/2016 PAN: 26/12/2016, niêm yết 1.500.000 cp
23/12/2016 GCB: Ngày 28/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 4.039.147 cổ phiếu đăng ký giao dịch
22/12/2016 SMT: Ngày 30/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 985.930 cổ phiếu niêm yết bổ sung
22/12/2016 CIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 31.539.947 cp
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Thống kê cổ phiếu tăng giá
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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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