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giữ tiền mặt nhiều hơn và cũng hạn chế lướt sóng để bảo toàn tài khoản.
Thị trường có thể tiếp tục dao động nhẹ nhưng xu thế tăng có thể tiếp tục
duy trì và mốc 700 của Vnindex có thể chạm đến trước kỳ nghỉ lễ. Nhà đầu
tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và lưu ý nhóm ngành tài chính ngân hàng và
một số doanh nghiệp đầu ngành như SSI, HCM, VSC, SKG, PVS, VCB, VNM.

Giao dịch khối ngoại
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Khối ngoại phiên đầu tuần mua ròng khoảng 58 tỷ đồng. VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều
nhất với 40.3 tỷ đồng. VCB (31.1 tỷ), các cổ phiếu GTN, VIC, SSI, HPG, NVL mua ròng ít hơn từ 3
đến 6 tỷ mỗi mã. Phía bán ròng ghi nhận DXG, DPM, HBC, HSG, NT2, BID và MSN tuy nhiên chỉ
có DXG và DPM là bán ròng đáng kể nhất gần 10 tỷ đồng mỗi mã.
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Tin doanh nghiệp
Vietcombank lên kế hoạch 9.200 tỷ lợi nhuận
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh
doanh năm 2017, xác định các chỉ tiêu cơ bản trước khi trình đại hội đồng cổ đông thường niên
thông qua.
Theo đó, năm 2017, Vietcombank đặt các chỉ tiêu tăng trưởng khá thận trọng so với năm 2016.
Cụ thể, chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 11%, tín dụng tăng trưởng khoảng 18% (thấp hơn
năm 2016 và sát với chỉ tiêu tăng trưởng chung toàn ngành theo định hướng của Ngân hàng Nhà
nước), huy động vốn tăng trưởng khoảng 15% (thấp hơn năm 2016), tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới
1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khoảng 12% (9.200 tỷ đồng).
Tại hội nghị, ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc Vietcombank cho biết, năm 2017, với các điều
kiện và nguồn lực hiện nay, cùng nỗ lực trên tất cả các hoạt động, Vietcombank tin tưởng sẽ thực
hiện vượt các chỉ tiêu nói trên.
Năm 2016, Vietcombank đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Trong đó, lợi nhuận trước
thuế đạt được cao nhất từ trước tới nay với 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với 2015; tỷ lệ nợ xấu giảm
xuống còn 1,45% sau khi đã nhận lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC trước đây, cùng dư quỹ dự
phòng rủi ro lên tới 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu.
Cũng theo Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng, năm 2017, Vietcombank sẽ phát triển và dịch chuyển
cơ cấu khách hàng, cơ cấu kinh doanh. Đây cũng là điểm đã thể hiện rõ nét năm qua.
Cụ thể, trong năm 2016, ngân hàng này đã chủ động tăng trưởng dư nợ khách hàng doanh nghiệp ở
mức thấp, chỉ 8,6%, trong khi tăng trưởng tín dụng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng
thể nhân ở mức cao (tương ứng tăng 39% và 38,8%). Huy động vốn cũng gia tăng ở nguồn vốn rẻ,
với vốn không kỳ hạn tăng 13,9%, chiếm tỷ trọng tới 28% tổng nguồn, tạo điều kiện bình quân giá
vốn và giảm lãi suất cho vay…
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đánh giá cao
những kết quả Vietcombank đạt được trong năm qua, đặc biệt là hiệu quả trong xử lý nợ xấu.
Thống đốc cũng yêu cầu, trong năm 2017, sau khi trình Chính phủ và triển khai các phương án cụ
thể, Vietcombank sẽ cùng tham gia tái cơ cấu các ngân hàng khác.
“Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, nhưng cũng là cơ hội của Vietcombank. Ngân hàng Nhà nước đã báo
cáo Chính phủ để tạo điều kiện cho các ngân hàng tham gia. Nếu thực hiện tái cơ cấu thành công thì
Vietcombank cũng có điều kiện để Vietcombank tăng quy mô”, Thống đốc yêu cầu.
Đầu năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và chỉ định
Vietcombank trực tiếp tham gia tái cơ cấu. Từ đó đến nay, Vietcombank đã cử cán bộ tham gia quản
trị, điều hành cũng như hỗ trợ toàn diện cho ngân hàng này.

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
VietinBank: Lãi quý IV thấp nhất năm, quy mô tài sản tăng 22% lên 41,7 tỷ USD
Sáng ngày 9/1/2017 tại Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE)
tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm
2017.
Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo VietinBank cho biết lợi nhuận năm 2016 đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 12%
so với năm 2015, vượt 4% kế hoạch ĐHĐCĐ, qua đó tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 10,9%
và 1%. Tổng số nộp NSNN năm 2016 đạt 2.154 tỷ đồng.
Như vậy, riêng trong quý IV, lợi nhuận của VietinBank đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 8,94% so với cùng kỳ.
Tuy vậy, đây là quý ghi nhận lợi nhuận thấp nhất trong năm 2016 của VietinBank.
Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 947 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với
năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 862 nghìn tỷ đồng, tăng 21%
so với năm 2015 và đạt 106% kế hoạch ĐHĐCĐ, trong đó nguồn vốn VietinBank huy động từ dân cư
và tổ chức kinh tế từ thị trường 1 với mức tăng hơn 30% so với đầu năm.
Cũng trong năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 720 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với
năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch trong đó tín dụng đối với các lĩnh
vực ưu tiên khuyến khích đạt tốc độ tăng trưởng 22,4%, cao hơn tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ
thống.
Dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng 35% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 27% tổng dư nợ. Dư nợ
doanh nghiệp vừa và nhỏ và FDI tăng lần lượt là 29% và 34% so với năm 2015.
Với những giải pháp kiểm soát chất lượng nợ, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đến cuối năm 2016,
VietinBank giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thấp nhất trong các NHTM tại Việt Nam. VietinBank quyết liệt,
tích cực, sát sao, dứt điểm xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, khoản nợ bán cho VAMC, từ đó đẩy
nhanh tốc độ tái tạo vốn kinh doanh.
Cả năm 2016, hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh của VietinBank đã cán đích và vượt kế hoạch đề ra. Tuy
nhiên, kế hoạch về một nhà với PGBank tiếp tục "lỡ dở" trong năm 2016 khiến ngân hàng này vẫn
chưa thể hoàn tất tăng vốn. Tại ĐHĐCĐ năm 2016, lãnh đạo VietinBank cho biết khi đó đang trình
Thủ tướng kế hoạch sáp nhập PGBank và dự kiến tăng vốn VietinBank lên 49.209 tỷ vào cuối tháng
8/2016.
Cùng đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức 0% đã được thay đổi vào phút chót. Sau yêu
cầu của Bộ Tài chính, BIDV và tiếp đến là VietinBank đã buộc phải chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Cổ
đông của VietinBank tới đây sẽ sớm nhận được khoản cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 7%.
Tuy nhiên, trong năm tới, vấn đề cổ tức có thể sẽ khác. Mới đây, các ngân hàng thương mại Nhà
nước đón thông tin Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ kế hoạch tăng vốn điều lệ của họ trong năm 2017, liên
quan đến vấn đề cổ tức và ngân sách.
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Ngành dệt may Việt Nam: Nỗ lực vượt khó
Dự kiến nếu không có chính sách đột phá, cụ thể là các chính sách hỗ trợ ngành dệt may thì kim
ngạch xuất khẩu dệt may năm 2017 của ngành sẽ chỉ tăng khoảng 5-7% so với năm nay, ông Lê Tiến
Trường cho hay...
Năm 2016 được nhiều chuyên gia nhận định là năm hết sức khó khăn đối với ngành dệt may Việt
Nam do tình hình kinh tế toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam tăng trưởng chậm
hơn các năm trước, chỉ đạt khoảng 28,3 tỷ USD, tăng trưởng xấp xỉ 5% (gần 1,5 tỷ USD) so với năm
2015.
Trong năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt 37.757 tỷ đồng, bằng 103% so
cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu (tính đủ) đạt 2.477 tỷ đồng, bằng 104% so cùng kỳ; tổng doanh thu
(không VAT) đạt 40.563 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế (không tính đơn vị phụ
thuộc) đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,69 triệu
đồng/người/tháng, tăng 8% so cùng kỳ.
Các thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may Việt Nam gồm Hoa Kỳ với kim ngạch cao nhất đạt
gần 10 tỷ USD, tăng 4,37%; châu Âu đạt gần 3 tỷ USD, tăng 2,46%; Nhật Bản đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng
4,61% và Hàn Quốc đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 5,34% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các thị trường
khác đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 6,6%.
Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, bước sang năm 2017 ngành dệt may Việt Nam
sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tác động của sự cạnh tranh đến từ các quốc gia xuất khẩu dệt may trên
thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. Các quốc gia này sẽ tiếp tục triển khai các
chính sách hỗ trợ DN dệt may của họ như đã làm trong năm qua, đặc biệt là phá giá đồng nội tệ nhằm
đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút khách hàng.
Trong năm 2017, dự báo tổng cầu dệt may thế giới vẫn sẽ tăng trưởng chậm. Đặc biệt là sự kiện Brexit
và việc trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ mới tuyên bố không ủng hộ Hiệp định TPP sẽ ảnh hưởng tiêu
cực đến kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam sang 2 thị trường lớn là EU và Mỹ.
Vì vậy, các DN dệt may Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt may nói riêng tiếp tục phải đối mặt với
nhiều khó khăn và thách thức.
Dự kiến nếu không có chính sách đột phá, cụ thể là các chính sách hỗ trợ ngành dệt may thì kim ngạch
xuất khẩu dệt may năm 2017 của ngành sẽ chỉ tăng khoảng 5-7% so với năm nay, ông Lê Tiến Trường
cho hay.
Cần có những đột phá
Ngay trong năm 2016, Vinatex đã đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tổng cộng có 41 dự án với tổng
mức đầu tư (TMĐT) là 5.523,7 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án sợi có TMĐT là 2.048,3 tỷ đồng; 9 dự án
dệt nhuộm với TMĐT 1.399,5 tỷ đồng; 17 dự án may với TMĐT 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.
Trong 8 dự án của Vinatex làm chủ đầu tư thì 7 dự án đã đi vào hoạt động, bao gồm: dự án Nhà máy
Sợi Nam Định quy mô 2,1 vạn cọc đã hoàn thành giai đoạn I, vận hành chạy thử cuối tháng 4/2016; dự
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án Nhà máy Sợi Phú Cường quy mô 3 vạn cọc đã hoàn thành giai đoạn I, vận hành chạy thử cuối tháng
5/2016; dự án Nhà máy may Vinatex Cần Thơ gồm 29 chuyền may, vận hành sản xuất thử từ tháng
4/2016, sản lượng dự kiến năm 2016 đạt 0,6 triệu sản phẩm;
Dự án Nhà máy may Bạc Liêu gồm 25 chuyền may, vận hành sản xuất thử từ tháng 6/2016, sản lượng
dự kiến năm 2016 đạt 0,4 triệu sản phẩm; dự án Nhà máy may Vinatex Lệ Thủy - Quảng Bình gồm 20
chuyền may, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2016, dự kiến đạt 0,8 triệu sản phẩm năm 2016;
Dự án may Tuyên Quang gồm 16 chuyền may, vận hành chạy thử tháng 10/2016; dự án Yarndyed phía
Nam, sản lượng dự kiến năm 2016 là 3,5 triệu mét vuông, chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2; dự án may
Quế Sơn quy mô 20 chuyền may đang được triển khai thực hiện.
Ông Lê Tiến Trường chia sẻ, sự kiện cổ phiếu của Vinatex chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán
ngay phiên giao dịch đầu tiên của năm 2017 là đúng lộ trình tái cấu trúc của tập đoàn. Tập đoàn đã
thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin hoạt động SXKD minh bạch trong hai năm 2015 và 2016.
Vinatex sở hữu cổ phần tại nhiều DN dệt may lớn trên khắp cả nước như May 10, May Nhà Bè, Việt
Tiến, Phong Phú, may Hưng Yên, dệt Phú Bài, dệt may Nam Định… cùng hệ thống trên 5.000 điểm bán
hàng của các công ty thành viên trên toàn quốc.
Trong năm 2016, Vinatex cùng toàn ngành dệt may Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 5%,
là quốc gia đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong Top 7 quốc gia sản xuất hàng dệt may xuất
khẩu. Dệt may Việt Nam đã cải thiện tốt thị phần tại các thị trường quan trọng hàng đầu như Mỹ, EU,
Nhật Bản, Hàn Quốc.
Điều đó cho thấy Vinatex nói riêng và toàn ngành nói chung có sức cạnh tranh lớn trên thị trường dệt
may thế giới. Dệt may vẫn là ngành nhiều tiềm năng, có sức hút mạnh và duy trì được hiệu quả SXKD.
Nhiều DN thành viên của Vinatex năm qua hoạt động tốt, minh bạch, cạnh tranh sòng phẳng, và có
mức cổ tức lên tới 30%.
Với việc cổ phiếu Vinatex chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán, tập đoàn sẽ huy động thêm được
nguồn vốn của các nhà đầu tư tương lai, tập trung hoàn chỉnh chuỗi cung ứng toàn diện, phát triển
mạnh thương hiệu, sản phẩm, để hoạt động SXKD ngày một hiệu quả hơn và phát triển bền vững, ông
Trường nhấn mạnh.

Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
09/01/2017 HVN: Ngân hàng Thương mai Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam đăng ký bán 10.000.000 CP
09/01/2017 VNF: Công ty cổ phần Transimex đã mua 6.800 CP
09/01/2017 HUT: PYN Elite Fund - CĐL đã mua 1.800.000 cp
06/01/2017 HAX: Chị gái của bà Chu Thị Ngọc Huyền - KTT đăng ký bán 17.205 cp
06/01/2017 VFG: Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio đăng ký mua 250.000 cp
06/01/2017 CAV: Công đoàn CTCP Dây cáp điện Việt Nam đăng ký bán 16.800 cp
06/01/2017 CAV: Công đoàn CTCP Dây cáp điện Việt Nam chưa bán 16.800 cp
06/01/2017 STG: CTCP Chứng khoán IB đã bán 201.400 cp, không còn là CĐL (Đính chính)
06/01/2017 DHC: Vợ ông Lê Bá Phương - CT.HĐQT đã mua 218.000 cp
06/01/2017 SPB: Ông Bùi Nguyên Tiến - Ủy viên HĐQT chưa bán cp

Trả cổ tức
09/01/2017 HNP: 13.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%)
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
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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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