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Giao dịch khối ngoại
Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
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Khối ngoại có nhiều giao dịch thỏa thuận lớn hôm nay ở các mã MSN, MWG, MBB, NLG, PPC,
REE chủ yếu là chuyển nhượng qua lại. SAB có GDTT mua 500 ngàn giá 200. Ngoài các giao dịch
trên hôm nay nước ngoài bán ròng nhiều nhất HPG, DXG, DPM, ITA, HBC trong khi mua ròng trở
lại VNM, SSI, VCB, GTN, KBC, BVH.
Tổng kết tuần đầu tiên của năm mới khối ngoại mua ròng 8.2 triệu cổ phiếu tương ứng gần 300
tỷ đồng. Những cổ phiếu mua ròng nhiều nhất trong tuần này là VNM, SAB, GTN, KBC và SSI trong
khi bán ròng nhóm cổ phiếu bất động sản như HBC, DXG, PDR,SCR.
Giao dịch mua bán ròng trong tuần (tỷ VND):
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(56.8)
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Tin doanh nghiệp
Giá than cốc: Từ điều chỉnh thành rơi tự do
Thị trường năm 2017 mới bắt đầu được 5 phiên nhưng giá than cốc đã giảm tới 8%. Giá của loại
nguyên liệu sản xuất thép đang cách rất xa mức 308,80 USD/tấn đạt được hồi tháng 11/2016.
Trong phiên giao dịch ngày 5/1, giá than cốc giảm 4,5% xuống mức 208,10 USD/tấn – mức thấp nhất
kể từ ngày 29/12. Đối với mặt hàng than cốc giao ngay, đây là một trong những phiên sụt giảm mạnh
nhất lịch sử.
Giá than cốc đạt đỉnh 335 USD/tấn năm 2011, sau khi những cơn lũ khiến khu xuất khẩu chính tại
Queensland (Australia) tê liệt.

Diễn biến giá than cốc trong 1 năm qua
Năm 2016, giá than cốc tăng 150%. Mức giá trung bình đạt 143 USD/tấn, tương đương với mức giá
năm 2013. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ khoảng cách giữa mức giá trung bình và mức giá giao dịch
quý IV/2016 lên tới hơn 100 USD.
Hợp đồng hàng quý được các nhà cung cấp tại Australia và các nhà máy thép Nhật Bản thương
lượng. Đây là cách hầu hết các thương vụ đường biển được thực hiện. Theo sàn giao dịch Singapore,
2017 có thể là năm đánh dấu sự phát triển của thị trường phái sinh than cốc quốc tế.
Sau những biến động trong 6 tháng cuối năm 2016, diễn biến giá hiện nay có thể coi là một bước
ngoặt quan trọng với mặt hàng chiến lược này. Trong những tháng gần đây, giá than cốc giao ngay
và giao sau có sự phân hóa nhất định. Điều này có thể dẫn tới dấu chấm hết cho cơ chế đàm phán
song phương hiện nay.
Thị trường toàn cầu đang có sự chuyển dịch cấu trúc trong những năm gần đây. Trung Quốc và Ấn
Độ nổi lên trở thành 2 quốc gia tiêu thụ than cốc lớn nhất thế giới.
Vốn hóa thị trường chứng khoán và trái phiếu cuối năm 2016 đạt 70,9%
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Tính đến cuối năm 2016, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đã tăng
mạnh từ 56,5% lên khoảng 70,9% GDP. Ngành bảo hiểm cũng tăng trưởng đáng kể với tổng doanh
thu phí bảo hiểm đạt 22,7%.
Báo cáo tại Hội nghị ngành Tài chỉnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết trong năm
qua Bộ đã tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN và thị trường tài chính.
Đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ
pháp lý về thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu; triển khai các giải pháp cải thiện thanh
khoản cho thị trường thông qua rút ngắn chu kỳ thanh toán, cấp mã số trực tuyến cho nhà đầu tư
nước ngoài; thu hút các dòng vốn trong và ngoài nước. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng
cường, xử lý kịp thời các vi phạm.
Thứ trưởng cho biết quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu cuối năm 2016
đạt tỷ lệ khoảng 70,9% GDP, tăng mạnh so với mức 56,5% GDP năm 2015.
Đối với thị trường bảo hiếm, ngành đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về thị trường bảo
hiểm; thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp,
mở rộng các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, tăng cường công tác giám sát thị trường bào hiểm.
Ước tính tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 22,7% so với năm 2015. Ngành bảo hiểm đã đầu tư trở
lại nền kinh tế 186,57 nghìn tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm 25,87 nghìn tỷ đồng. Đánh giá về vai
trò của của lĩnh vực bảo hiểm, đại diện Bộ Tài chính khẳng định bảo hiểm đang ngày càng thể hiện rõ
vai trò bệ đỡ của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế thị trường.
Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh đặt cược,
casino, trò chơi điện tử có thưởng đối với thị trường xổ số và trò chơi có thưởng, nhằm phát triển
lành mạnh, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người chơi. Năm 2016 cũng là
năm đầu tiên sản phẩm xổ số điện toán được triển khai.
Hoạt động tái cơ cấu DNNN năm qua cũng mang lại kết quả tích cực. Bộ Tài chính đã tiếp tục xây
dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động
của DNNN và hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng thời, Bộ cũng đã tích cực phối hợp, đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước khẩn
trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN.
Năm 2016, đã có 56 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với
tổng giá trị thực tế là 34 nghìn tỷ đồng (phần vốn Nhà nước 24,39 nghìn tỷ đồng). Các tập đoàn, tổng
công ty, SCIC đã thoái vốn trên 5,1 nghìn tỷ đồng, thu về 18,83 nghìn tỷ đồng.
Dược Cửu Long thâu tóm Nhà máy Euvipharm
Theo thông tin từ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL), ngày 6/1/2017, DCL cùng với công
ty con sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC Sài Gòn đã thực hiện giao dịch mua
vào 90% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm, tổng giá trị 153 tỷ đồng. Bên bán là Công
ty Valeant Pharmaceuticals International, Inc (Canada).
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Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý I/2017.
Euvipharm ra đời năm 2005, sở hữu nhà máy có quy mô thuộc nhóm hiện đại nhất Việt Nam, công
suất 1,2 tỷ đơn vị sản phẩm/ca/năm cho hầu hết các dạng bào chế phổ biến bao gồm cả các sản phẩm
kháng sinh bột, viên sủi và các sản phẩm đòi hỏi môi trường sản xuất đặc biệt.
Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của DCL cho biết, việc mua chi
phối Euvipharm sẽ giúp Công ty tăng mạnh năng lực sản xuất và phát triển các dòng dược phẩm mới
như thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt…do tận dụng được hệ thống trang thiết bị hiện đại của Euvipharm tại
Long An mà không mất thời gian xây dựng nhà máy.
“Cùng với Euvipharm, nhóm các công ty dược phẩm của tập đoàn chúng tôi sẽ có thể đẩy mạnh hoạt
động R&D để phát triển được nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là thuốc điều trị các bệnh tim mạch, ung
thư, hoặc tiểu đường”, ông Sang nói.
Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
06/01/2017 AGP: Bà Nguyễn Thị Nam Hóa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đã mua 67.307 quyền mua
06/01/2017 PNJ: Bà Nguyễn Thị Bích Hà - TV.HĐQT đã mua 300.000 cp
06/01/2017 VIT: Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT đã mua 2.000 CP
06/01/2017 QNC: Công ty TNHH Tô Tây đã bán 754.000 CP
06/01/2017 DGC: Bà Phạm Thị Yến - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 42.000 CP
06/01/2017 VIT: Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên BKS đăng ký bán 2.000 CP
05/01/2017 Lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã bị bán giải chấp cổ phiếu trong phiên khớp lệnh kỷ lục?
05/01/2017 GTN Foods hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Vilico lên 65%
05/01/2017 HCM: Greystanes Limited đã bán 1.907.017 cp
05/01/2017 SAV: Greystanes Limited đã bán 23.086 cp

Trả cổ tức
06/01/2017 SMN: 12.1.2017, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)
06/01/2017 CX8: 13.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 4.2%)
06/01/2017 DLG: Thông báo điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng
06/01/2017 Becamex IJC đã chốt danh sách cổ đông mua lại cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, giảm 50% vốn điều lệ
06/01/2017 KHA: 16.1.2017, ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)
06/01/2017 Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC) trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 85%
06/01/2017 CTG: 16.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (tỷ lệ 7%)
06/01/2017 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
06/01/2017 KPF: 18/01/2017, giao dịch 1.560.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
06/01/2017 MSN: 10/01/2017, niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu
06/01/2017 HDC: 17/01/2017, giao dịch 3.965.727 cổ phiếu niêm yết bổ sung
06/01/2017 HAH: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 22.623.179 cổ phiếu
06/01/2017 FTS: 13/01/2017, giao dịch đầu tiên 90.343.727 cổ phiếu
06/01/2017 HDC: 09/01/2017, niêm yết bổ sung 3.965.727 cổ phiếu
06/01/2017 UDJ: Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.610.840 cp
06/01/2017 TCH: 12/01/2017, ngày giao dịch 32.999.442 cổ phiếu niêm yết bổ sung
06/01/2017 C47: Nghị quyết HĐQT về xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết đợt phát hành lần 6
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Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE
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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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