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số Vnindex xanh điểm. Độ rộng thị trường hôm nay không quá chênh lệch
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và giao dịch cũng ở mức thấp dưới trung bình. Nhờ các cổ phiếu lớn đỡ giá,
chỉ số Vnindex phiên chiều được đẩy xanh hơn 5 điểm tạo động lực thúc
đẩy các nhóm cổ phiếu khác.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa với CTG, BID, ACB tăng tốt trong khi
VCB, STB dao động quanh tham chiếu. Khối ngoại mua mạnh STB, CTG và
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bán ròng VCB, BID. Trong những phiên đầu năm khối ngoại đã giao dịch tăng
dần về giá trị và vẫn giữ trạng thái mua bán cân bằng trong đó có phần mua
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ròng nhẹ. Một số cổ phiếu đang mua ròng liên tục trong thời gian qua có
PVS, VNM, VCB,CTG, SAB, SSI. Một số cổ phiếu lớn của ngành bia, hàng
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không, dầu khí mới niêm yết dù có phần hạ nhiệt nhưng vẫn được nhà đầu
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tư nước ngoài quan tâm.
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Sau sự kiện HQC, ITA, DLG đến nay có hai cổ phiếu giảm sàn liên tục là CDO
và ATG. Việc giảm liên tục và gần như không dự đoán được điểm dừng của
một số cổ phiếu penny đã là nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng và các
công ty chứng khoán cũng hạn chế cho vay tỷ lệ cao như trước.
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Chỉ số Vnindex đã gần chạm mốc 690 và gần chạm đỉnh cao nhất hồi tháng
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10 vừa qua. Cơ hội cho chỉ số Vnindex vượt qua và chạm ngưỡng tâm lý 700
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là rất cao khi khoảng cách hiện tại chỉ 10 điểm trong khi thị trường vẫn chưa
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thật sự tăng tốc. Một điểm lưu ý là khối ngoại đang mua ròng trở lại gần cả
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ngàn tỷ đồng trong 2 tuần vừa qua là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn và là
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bước đệm trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ năm nay. Các nhóm cổ phiếu sẽ
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thay nhau tạo sóng và nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của
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các cổ phiếu để mua tích lũy như SKG, HPG, SSI, CTG, VCB, MWG, STB, ACB,
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PVS, PVD, SAB, VNM.
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Giao dịch khối ngoại
Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
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Khối ngoại giao dịch ở mức trung bình với 8.3 triệu mua vào và 7.2 triệu cổ phiếu bán ra. Giá trị
mua ròng khoảng 44 tỷ đồng. Có một số GDTT chuyển nhượng qua lại ở VNM, BMI, MBB và MSN.
Về phía mua ròng khối ngoại tiếp tục mua thêm VNM (20 tỷ đồng), SAB (17.8 tỷ), CTG (15.9 tỷ)
và một số cổ phiếu VFG, NVL, GTn, PC1.Phía bán ra có VCB (12.2 tỷ), CII (11.8 tỷ) là nhiều nhiều
nhất. HSG, NT2, DXG, SJS, SSI bán ròng nhẹ từ 3 đến 5 tỷ. Trong khoảng 2 tuần lễ đầu tháng khối
ngoại đã mua ròng trở lại khoảng 1000 tỷ đồng chủ yếu là các mã VNM, SAB, CTG, VCB, KBC.
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Tin doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước trở lại mua vào ngoại tệ
Ngày 10/1, một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu chặn đà rơi, thị trường và tỷ giá
USD/VND tương đối ổn định.
Trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại, sau khi bắt nhịp tín hiệu và đảo chiều tăng lên
hôm qua, giá USD bán ra hôm nay giảm nhẹ, phổ biến ở 22.605 - 22.610 VND. Chênh lệch giữa giá
mua vào - bán ra ổn định trong khoảng 80 - 100 VND.
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì mức giá yết mua vào ở 22.575 VND, sau khi nâng 275 VND
để chặn đà rơi của tỷ giá hôm qua.
Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch chớm trên mức giá Sở yết mua vào nói trên. Và
hôm nay, nguồn tin của VnEconomy xác nhận, Ngân hàng Nhà nước trở lại mua vào ngoại tệ để gia
tăng dự trữ ngoại hối quốc gia.
Như vậy, sau khi thực hiện bán ra ngoại tệ bình ổn thị trường và tỷ giá USD/VND trong tháng
12/2016, hoạt động mua vào được nối lại khá nhanh.
Trước đó, từ đầu tháng 2/2016, với đà giảm nhanh và mạnh của tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng đã
thực hiện nâng giá mua vào, liên tiếp mua ròng lượng lớn ngoại tệ.
Theo thông tin tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ mới đây, trong năm 2016, từ lượng mua ròng
lớn đó, dự trữ ngoại hối quốc gia đã tăng mạnh, lên mức kỷ lục khoảng 41 tỷ USD.

Samsung muốn rót thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ Công ty TNHH
Samsung Display Việt Nam (SDV) trong quá trình triển khai mở rộng dự án ở Bắc Ninh.
UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến nay SDV đã nâng mức đầu tư lên 4 tỷ USD. Theo báo cáo, SDV
có tổng doanh thu năm 2015 là 2,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 2,5 tỷ USD. Luỹ kế đến tháng
10/2016, SDV đã có doanh thu 5,9 tỷ USD.
Tiến độ giải ngân dự án của Samsung tính đến hết năm 2016 ước đạt 2,5 tỷ USD. Dự kiến năm 2017,
Samsung sẽ giải ngân hết số vốn đăng ký là 4 tỷ USD tại Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh khẳng định, SDV đã thực hiện đúng tiến độ, theo kế hoạch khi toàn bộ dự án Module 3
đi vào hoạt động sẽ là tiền đề thu hút nhiều công ty vệ tinh phục vụ cho SDV.
Đáng chú ý, SDV đã bày tỏ nguyện vọng muốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD giải ngân trong 5 năm kể từ
năm 2018. Qua đó, nâng mức tổng đầu tư dự án tại Bắc Ninh lên 6,5 tỷ USD.
Song điều kiện SDV đặt ra là dự án hiện tại của công ty tại Bắc Ninh được chuyển sang hưởng ưu đãi
dành cho dự án có quy mô lớn với mức ưu đãi tương đương như mức ưu đãi đang hưởng hiện là dự
án công nghệ cao. SDV đề nghị khoản đầu tư bổ sung 2,5 tỷ USD cũng được hưởng các ưu đãi về
thuế thu nhập doanh nghiệp như đang áp dụng hiện nay.
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Tỉnh Bắc Ninh cho biết, với đề nghị ưu đãi thuế và tiêu chí dự án vượt quá thẩm quyền nên chủ động
báo cáo Chính phủ. Đồng thời, tỉnh này kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên phần ưu đãi bổ sung, doanh
nghiệp được hưởng thêm 3 năm mức giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án tại Khu
công nghiệp Yên Phong của SDV khi chuyển từ dự án công nghệ cao sang dự án có quy mô lớn.
Về đề xuất này của Bắc Ninh, Văn phòng Chính phủ cho biết đã yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến về kiến nghị trên và gửi lên Thủ tướng trước ngày
10/1/2017.
Mới đây, ông Hyun Woo Bang, Phó tổng giám đốc Samsung Việt nam cho biết, năm 2016 dù gặp sự
cố Note 7 song nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành tại Việt Nam, Samsung đã vượt qua giai
đoạn khó khăn. Năm 2016, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 46,3 tỷ USD, xuất khẩu 39,9 tỷ
USD, tăng 9,9% so với năm 2015.
Samsung đã chiếm tới 22,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng nhẹ so với mức 20% của những năm
trước.
Được biết, Bắc Ninh là tỉnh có thu hút đầu tư nước ngoài cao của cả nước, là điểm đến đầu tư của 30
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Luỹ kế đến thời điểm hiện tại trong các Khu công nghiệp tỉnh
Bắc Ninh có 1.050 dự án được cấp phép và sản xuất với tổng vốn đầu tư là 13,1 tỷ USD. Khối doanh
nghiệp FDI đã tạo ra 231.000 việc làm.

Viettronics Tân Bình (VTB) hoàn thành 207% kế hoạch doanh thu năm 2016
Theo đó, VTB ước doanh thu đạt 754,68 tỷ đồng, vượt hơn 107% kế hoạch năm (364,2 tỷ đồng); lợi
nhuận sau thuế đạt 15,42 tỷ đồng, vượt 7,46% kế hoạch năm (14,35 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh
thu 805 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16,42 tỷ đồng.
Cũng trong đầu tuần này, HĐQT Công ty cũng đã ra quyết định chấp thuận đơn xin thôi việc vì lý do
cá nhân của ông Vũ Hoàng Chương và chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Chương.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/1/2017.
Qua đó, cơ cấu HĐQT của VTB gồm có ông Lưu Hoàng Long là Chủ tịch và 3 thành viên là ông Đào
Trung Thanh, ông Vũ Dương Ngọc Duy và ông Nguyễn Hồng Kỳ.

Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
11/01/2017 CVT: Ông Kiều Thế Vinh - Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 CP
11/01/2017 HAT: Bà Mai Thị Phương Liên - Kế toán trưởng chưa bán cp
11/01/2017 TMT mất 70% giá trị trong 1 năm, Vinamotor chuyển nhượng 4 triệu cp cho Chứng khoán Asean
11/01/2017 VHL: Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio đăng ký mua 850.000 CP
11/01/2017 VIT: Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên BKS đã bán 2.000 CP
11/01/2017 NDF: Ông Lã Văn Khanh - CĐL đã bán 100.000 cp, không còn là CĐL từ 30.12.2016
11/01/2017 VHL: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đã bán 757.644 CP
11/01/2017 HAT: Bà Lê Thị Thanh Bình - Thành viên BKS chưa bán cp
10/01/2017 SSM: Ông Nguyễn Tất Ánh - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính kế toán đã bán 25.000 CP
10/01/2017 PIV: Ông Nguyễn Trọng Đức - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 500.000 CP

Trả cổ tức
10/01/2017 MB sẽ thoái vốn khỏi MBLand
10/01/2017 DAG: 13/01/2017, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (Tỷ lệ 5%), bán ưu đãi (Tỷ lệ 100:5)
10/01/2017 Masan chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%
10/01/2017 Thép Nam Kim phát hành 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%
09/01/2017 MAC: 13.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%)
09/01/2017 HFC: 16.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp ( tỷ lệ 32%), thưởng cp (tỷ lệ 53%), bán ưu đãi ( tỷ lệ 1:1)
09/01/2017 ITD: 19/01/2017, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt (Tỷ lệ 10%)
09/01/2017 HNP: 13.1.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
11/01/2017 DBD: Ngày 16/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 52.379.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
11/01/2017 E1VFVN30: 11/01/2017, niêm yết bổ sung 1.000.000 chứng chỉ quỹ ETF
10/01/2017 TTH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 12.999.998 cp
10/01/2017 NCS: Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng
10/01/2017 DGW: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH
10/01/2017 DAG: 13/01/2017, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (Tỷ lệ 5%), bán ưu đãi (Tỷ lệ 100:5
10/01/2017 DTA: 17/11/2017, giao dịch 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
09/01/2017 E1VFVN30: 10/01/2017, niêm yết bổ sung 500.000 chứng chỉ quỹ ETF
09/01/2017 SLS: 16.1.2017, ngày giao dịch đầu tiên 1.359.983 cổ phiếu niêm yết bổ sung
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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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