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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 5.1 triệu cổ phiếu. Có một giao dịch bán ròng gần
880 ngàn HBC là đáng chú ý nhất. VIC, HPG, DPM, BID, PVD bán ròng nhẹ mỗi cổ phiếu từ 3 – 5
tỷ. Phía mua vào nhiều nhất có VNM (21.5 tỷ), GTN (14.7 tỷ), SSI, MSN, PHR, NLG, SAB mua ròng
nhẹ.
Tổng kết 2016 vừa qua khối ngoại có giá trị mua và bán tăng mạnh hơn 20% so với năm trước và
bán ròng nhẹ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm khối ngoại bán ròng tuy nhiên mức độ chưa đến
mức báo động.
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Tin doanh nghiệp
Tập đoàn dệt may Việt Nam – Vinatex chào sàn UPCoM với mã VGT
Tập đoàn dệt may Việt Nam chính thức lên sàn UPCoM với 500 triệu cổ phiếu được niêm yết cùng
mã giao dịch là VGT, mức giá tham chiếu là 13.500 đồng/cổ phiếu.
Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex chia sẻ, đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM, Vinatex chính
thức bước vào chặng đường kinh doanh theo các quy chuẩn minh bạch.
Là doanh nghiệp có tiềm năng và sức hút không nhỏ với nhà đầu tư nước ngoài, ông Trường tin
tưởng, việc Vinatex lên giao dịch trên sàn UPCoM sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài
nước cùng tham gia sở hữu doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh hơn trước các biến
động khó lường của kinh tế quốc tế.
Theo cơ cấu của VGT hiện nay, Bộ Công thương đang là cổ đông lớn nhất với hơn 267,43 triệu cổ
phiếu nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 53,49%.
Tiếp đó là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 14%, Tập đoàn
Vingroup sở hữu 10% và cá nhân ông Bùi Mạnh Hưng sở hữu 6%.
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào tháng 7/2016, Vinatex có 30 cổ đông là nhà đầu tư nước
ngoài sở hữu hơn 55 triệu cổ phiếu, chiếm 11,01% vốn điều lệ.
Kết thúc năm 2016, giá trị sản xuất của Vinatex là 37.757 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015, kim
ngạch xuất khẩu đạt 2.477 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015.
Tổng doanh thu ước đạt 40.563 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế (không tính
đơn vị phụ thuộc) đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Theo bản Báo cáo bạch của VGT, tập đoàn đã thực hiện đầu tư 41 dự án, với tổng mức đầu tư
5.523,7 tỷ đồng. Trong đó, có 9 dự án sợi, với tổng mức đầu tư 2.048,3 tỷ đồng; 9 dự án dệt nhuộm
với mức đầu tư 1.399,5 tỷ đồng; 17 dự án may 1.824,7 tỷ đồng; 6 dự án nâng cấp, sửa chữa, thay thế
máy móc thiết bị với số tiền 251,2 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VGT tăng 28,15%, lên 17.300 đồng với 336.300 cổ phiếu được
chuyển nhượng, có lúc cổ phiếu này đã lên mức giá trần 18.900 đồng/cổ phiếu lúc đầu phiên.
VEAM chuẩn bị đăng ký giao dịch trên UPCoM
Thủ tục đại hội đồng cổ đông lần đầu đang được Tổng công ty Máy động lực và nông nghiệp Việt
Nam (VEAM) và đơn vị tư vấn là Công ty chứng khoán SHS gấp rút hoàn tất để có thể tổ chức vào
tháng 1/2017.
Ngay sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, VEAM sẽ nộp hồ sơ đăng ký
công ty đại chúng và tiến hành đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM trong vòng 1 tháng sau đó.
Theo phương án đã được phê duyệt, vốn điều lệ VEAM sau cổ phần hóa là 13.288 tỷ đồng, tương
đương với 1,33 tỷ cổ phiếu lưu hành tính theo mệnh giá. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 678 triệu cổ
phiếu, chiếm 51% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 5,7 triệu đơn vị, chiếm
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0,43% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 478 triệu đơn vị, chiếm 36% vốn điều
lệ; Cổ phần IPO là 167 triệu đơn vị, chiếm 12,57% vốn điều lệ.
Phiên IPO cổ phiếu VEAM diễn ra hồi tháng 9/2016, có 240 nhà đầu tư mua cổ phần VEAM với tổng
khối lượng mua là 149,5 triệu cổ phiếu, tương đương 89,5% lượng cổ phần đem đấu giá. Trong đó,
khối lượng mua của tổ chức là 132,13 triệu cổ phiếu, cá nhân là 17,37 triệu cổ phiếu, với mức giá
trung bình là 14.291 đồng/cổ phiếu.
Năm 2015, VEAM ghi nhận doanh thu thuần 5.893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.370 tỷ đồng. Trong
đó có tỷ trọng đóng góp lớn từ 3 liên doanh Ford, Honda và Toyota.
Chủ tịch Vietnam Airlines: 2017 sẽ trả cổ tức, chuyển sàn không phải phương án hay
Sáng ngày 3/1/2017, tại phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm
nay, hơn 1.227 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines (mã cổ phiếu HVN) đã chính thức được đăng ký giao
dịch trên sàn UPCoM với mức giá chào sàn (tham chiếu) trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.000
đồng/cổ phiếu, chiếm khoảng 11% tổng mức vốn hóa thị trường UPCoM.
Ghi nhận trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu HVN tăng trần lên 39.200 đồng/cp, thu hút lượng
đặt mua khá lớn (1,165 triệu cổ phiếu) nhưng nguồn cung hạn chế khiến khối lượng khớp lệnh chỉ
vọn vẹn 200 cổ phiếu.
Có một điều khiến giới đầu tư thắc mắc đối với trường hợp lên sàn của Vietnam Airlines. Đó là tại
sao hãng hàng không hàng đầu Việt Nam với 20 năm hoạt động và phát triển lại lựa chọn sàn UPCoM
để đăng ký giao dịch? Niêm yết cổ phiếu lên sàn (thay vì chỉ đăng ký giao dịch) có nằm trong kế
hoạch của Vietnam Airlines?
Chia sẻ tại buổi chào sàn sáng nay, ông Phan Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết
trong bối cảnh hội nhập không sớm thì muộn Vietnam Airlines sẽ phải lên sàn. Nếu có cổ đông chiến
lược hay cổ đông lớn nước ngoài, những nhà đầu tư này sẽ yêu cầu Vietnam Airlines niêm yết trên
sàn ngoại.
Tuy nhiên, việc niêm yết trên sàn Hồng Kông, sàn Singapore sẽ có nhiều điểm khác so sàn chứng
khoán Việt Nam và cần thời gian nghiên cứu. Ông Minh cũng nhấn mạnh việc niêm yết tại nước
ngoài để đảm bảo tính minh bạch cho cổ đông nhưng cũng cần phải đảm bảo tính chủ động.
Đối với việc niêm yết tại các sàn trong nước, theo ông Phan Ngọc Minh chuyển sàn không phải
phương án hay. "Điều hiệu quả nhất là phải định hình Vietnam Airlines trong định hướng hội
nhập."
Về hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines, ông Minh thẳng thắn chỉ ra kinh doanh vận tải hàng
không là lĩnh vực có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của ban quản trị như giá dầu, tỷ
giá,… Tại Vietnam Airlines, chi phí này chiếm tổng cộng trên 60%. Riêng chi phí xăng dầu chiếm
khoảng 26% tổng chi phí.
Doanh thu đến từ thị trường nước ngoài hiện đang chiếm trên 55-60%. Ông Minh đưa ra ví dụ
trường hợp đồng EUR giảm mạnh hiện nay, Vietnam Airlines không thể vì vậy mà lựa chọn cắt bay.
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Cũng theo ông Minh, lợi nhuận năm 2016 đạt được mức cao kỷ lục một phần không nhỏ là nhờ
môi trường cộng hưởng mà cụ thể là tỷ giá ổn định và giá dầu xuống thấp.
Theo ông Minh, thách thức lớn nhất đối với ban quản trị khi Vietnam Airlines đưa cổ phiếu lên sàn là
việc hãng hàng không này sẽ không chỉ có cổ đông lớn mà còn có những cổ đông nhỏ lẻ. Cân bằng
giữa việc tăng trưởng phát triển vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo được chỉ số hiệu quả
là một thách thức đối với Vietnam Airlines.
"Tăng trưởng phát triển có thể có giai đoạn lỗ nhưng Vietnam Airlines phấn đấu đảm bảo kinh doanh
hàng năm có hiệu quả. Trong lĩnh vực hàng không, ROE ở mức độ 6-10% đã là rất hiệu quả.", ông
Minh cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh khi đưa cổ phiếu lên sàn, công bố thông tin hàng quý sẽ là điều kiện tốt để ban
quản trị buộc phải giải bài toán chi tiết.
Kể từ khi cổ phần hóa, Vietnam Airlines đặt kế hoạch chi trả cổ tức 0% liên tiếp hai năm liền. Hé lộ
tại buổi chào sàn, Chủ tịch của hãng hàng không này khẳng định năm 2017 sẽ có cổ tức.
PMI đạt 52,4 điểm, ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng 13 tháng liên tiếp
Theo dữ liệu chỉ số PMI mới nhất, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã kết thúc năm 2016 với một kết
quả tích cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng đạt mức 52,4 điểm trong tháng 12.
Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt 13 tháng qua nhờ mức tăng của số lượng đơn
đặt hàng mới, sản lượng và việc làm. Trong khi đó, tốc độ tăng hoạt động mua hàng vẫn đáng kể khi
các công ty muốn tăng lượng hàng tồn kho.
Theo Nikkei, số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng vẫn là những động lực chính cho sự phát
triển chung của ngành sản xuất. Ngoài ra, kế hoạch tăng dự trữ hàng tồn kho đã góp phần làm tăng
nhu cầu đối với hàng hóa đầu vào.
Chỉ số PMI của Việt Nam trong tháng 12 cao thứ hai Đông Nam Á sau Philippines (55,7 điểm).
Sản lượng ngành sản xuất trong tháng 12 đã tăng lần thứ mười hai trong 13 tháng qua, mặc dù tăng
chậm hơn so với tháng trước.
Theo khảo sát, số lượng đơn đặt hàng mới nhiều hơn là nhân tố chính dẫn đến tăng sản lượng. Số
lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh mặc dù như với sản lượng, tốc độ tăng đã chậm lại.
Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử khảo
sát, tương đương với tháng đầu tiên thu thập dữ liệu vào tháng 3/2011.
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Chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh, và các thành viên nhóm khảo sát đối phó bằng cách tăng giá cả
đầu ra với tốc độ nhanh nhất trong thời gian năm năm rưỡi qua.
Hoạt động mua hàng tiếp tục tăng mạnh khi các thành viên nhóm khảo sát muốn đáp ứng số lượng
đơn đặt hàng mới tăng lên và muốn tăng hàng tồn kho.
Mức tăng mua hàng hóa đầu vào gần đây nhất là một trong những mức tăng mạnh nhất trong lịch
sử chỉ số cho đến thời điểm này.
"Mức tăng trưởng mạnh trong tháng cuối năm 2016 đã kết thúc một năm nói chung là tích cực đối
với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Các công ty trong nước tiếp tục có thể bảo đảm giành được các
đơn đặt hàng mới, với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng kỷ lục là điểm nhấn quan trọng
trong kỳ khảo sát mới nhất. Do đó, lĩnh vực sản xuất có vẻ khả quan bước vào năm 2017, năm mà
IHS Markit dự báo GDP tăng 6,3%”, chuyên gia Andrew Harker tại IHS Markit, công ty thu thập kết
quả khảo sát, nhận xét.
Tính chung cả khu vực ASEAN, lĩnh vực sản xuất của ASEAN đã kết thúc năm 2016 với một kết quả
yếu kém hơn, với các điều kiện kinh doanh trong khu vực trong tháng 12 đã xấu đi với tốc độ nhanh
nhất trong 13 tháng. PMI cả khu vực đạt 49,1 điểm trong tháng này, chứng kiến mức suy giảm tháng
thứ ba liên tiếp.
Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
03/01/2017 VC7: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 150.000 CP
03/01/2017 HSG: Ông Lý Văn Xuân - TV.HĐQT chưa mua 10.000 cp
03/01/2017 KSB: Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó TGĐ chưa bán cp
03/01/2017 CEC: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Yến Hoa đã mua 53.076 CP
03/01/2017 CNN: Ông Nguyễn Huy Anh - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 9.240 quyền mua
03/01/2017 DNS: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường đã mua 1.861.403 CP
03/01/2017 DNS: Vợ ông Nguyễn Bảo Giang - CT.HĐQT đã bán 790.970 CP
03/01/2017 DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã bán 353.644 CP
03/01/2017 KSA: CTCP Chứng khoán VSM đã bán 23.460 cp
03/01/2017 C71: Bà Vương Thị Ánh Dương đã mua 998.600 CP trở thành CĐL

Trả cổ tức
03/01/2017 PSD: 10/01/2016, Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 25%
03/01/2017 Thêm một doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức cao gấp đôi thị giá
31/12/2016 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
31/12/2016 Sau Tết nguyên đán 2017, VietinBank sẽ thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông
30/12/2016 Petrosetco Distribution chốt quyền nhận cổ tức 25% bằng tiền
30/12/2016 RCD: 10.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)
29/12/2016 RCC: 6.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%)
29/12/2016 L44: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2012,2013

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
03/01/2017 SLS: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.359.983 cổ phiếu
03/01/2017 KPF: 04/01/2017, niêm yết 1.560.000 cp
01/01/2017 VietBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.249 tỷ đồng
30/12/2016 VWS: Ngày 06/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 3.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
30/12/2016 PKR: Ngày 06/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 2.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
30/12/2016 VEE: Ngày 09/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 5.092.910 cổ phiếu đăng ký giao dịch
30/12/2016 SFI: 3/12/2018, giao dịch 535.153 cp niêm yết bổ sung
30/12/2016 TNS: Ngày 06/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 20.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
30/12/2016 Khối ngoại mua vào 3,5 triệu cổ phiếu Thế giới di động ngay khi vừa hở room

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
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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