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World Bank dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,3% năm 2017
Dự báo này được đưa ra trong Bản tin kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới công
bố hôm thứ 5 (13/3).
Theo đó, triển vọng trung hạn của Việt Nam vẫn thuận lợi khi tăng trưởng GDP được dự báo sẽ cải
thiện trong giai đoạn 2017-2019. WB cho biết GDP của nước này sẽ tăng khoảng 6,4% trong năm 2018
và 2019, nhờ tăng mạnh nhu cầu trong nước và sản xuất theo định hướng xuất khẩu.
Đầu tuần này, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5%
trong năm nay trong khi Chính phủ đặt ra mục tiêu là 6,7%.
Trong khi đó, áp lực lạm phát tổng thể dự kiến vẫn ở mức vừa phải (4%) trong giai đoạn 2017-2019
nhờ giá cả hàng hóa và năng lượng giảm.
Về mặt tài chính, Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh củng cố ngân sách cũng như đẩy
mạnh việc thoái vốn Nhà nước nhưng sẽ được triển khai dần dần nhằm kiềm chế tăng nợ công.
Mặc dù triển vọng trung hạn trong tương lai là tích cực, nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ gặp nhiều rủi ro.
Trong nước, chậm trễ trong triển khai cải cách ngân sách và chuyển đổi cơ cấu có thể làm tăng tính dễ
tổn thương của nền kinh tế vĩ mô và giảm tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó, sự gia tăng bất ổn của
nền kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam thông qua kênh thương
mại và đầu tư, ngân hàng đánh giá.
ĐHĐCĐ Tracodi: Kế hoạch lãi gần 64 tỷ, hợp tác đầu tư dự án 850 tỷ tại Quận 1, TPHCM
Ban lãnh đạo Tracodi cho biết, trong năm nay Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra về
doanh thu và lợi nhuận đảm bảo tăng trưởng ở mức bình quân 5-10% so với thực hiện năm 2016. Đồng
thời Công ty cũng đang hoàn tất thủ tục để lên sàn chứng khoán trong quý 2/2017.
Theo đó, nhằm khuyến khích HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty trong việc vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi
nhuận năm 2017, cổ đông thông qua việc phát hành tối đa 1 triệu cp ESOP, số lượng cụ thể sẽ căn cứ
vào kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017 sau kiểm toán.
Ban lãnh đạo Tracodi cho biết, mục tiêu năm 2017, Công ty sẽ tập trung vào các mảng chính như nâng
cao năng lực xây dựng hạ tầng, khai thác lợi thế phát triển thương mại hàng hóa các công ty trong
nhóm (tinh bột sắn, cà phê, ca cao, phân bón, ô tô bus…); khai thác thị trường xuất khẩu lao động chất
lượng cao như Nhật Bản. Còn liên doanh Antraco sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý nâng cấp mỏ. Cụ thể, hoạt
động xây dựng sẽ liên doanh với Công ty Băng Dương tham gia vào các công trình xây dựng hạ tầng
quy mô lớn. Đồng thời tham gia các công trình do Công ty mẹBCGlàm chủ đầu tư thuộc địa bàn tỉnh
Long An như BOT ĐT 830 (tổng mức đầu tư 1,079 tỷ đồng), dự án BT nâng cấp mở rộng ĐT 830, dự án
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nhà ở xã hội huyện Bến Lức (tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng), san lấp hạ tầng cho dự án nhà máy năng
lượng mặt trời tại Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung nghiệm thu và thu hồi công nợ các hạng mục công trình còn tồn
đọng như đường nội bộ thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, đường Khánh Hưng – Vĩnh Hưng, đường
827B, showroom Ngôi Nhà Việt. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tìm kiếm đối tác hợp tác hoặc chuyển
nhượng để thu hồi vốn đối với dự án trung tâm thương mại Củ Chi.
Hiện Tracodi đã thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp và văn phòng
(Tòa nhà Bamboo Capital Prince Court) tại số 89 Cách mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1,
TPHCM. Diện tích dự án dự kiến là 2,328 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng. Do tài chính dự án
quá lớn so với năng lực tài chính của Tracodi, nên để tránh rủi ro, HĐQT trình cổ đông thông qua việc
ủy quyền cho HĐQT cân nhắc, lựa chọn đối tác hợp tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm khai thác
bất động sản cùng góp vốn xây dựng tòa nhà này. Dự kiến dự án này sẽ được khởi công trong năm
2018.
Cổ đông cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị
vượt 50% tổng tài sản của công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đồng thời cũng ủy quyền cho
HĐQT quyết định các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35%
tổng tài sản của công ty trong năm 2017.
Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập gồm ông Morishima Kenji và ông
Tomas Sven Jaehning.
Được biết, năm 2016, Tracodi thực hiện được 833 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế hơn 60
tỷ đồng và cổ tức 6% bằng cổ phiếu. Theo đó, trong quý 2, Tracodi sẽ phát hành 1,949,100 cp để trả cổ
tức năm 2016 cho cổ đông.
Kết quả kinh doanh 2016 của Tracodi có sự đóng góp lớn từ mảng thương mại xuất khẩu, khai thác đá
và xây dựng hạ tầng. Cụ thể, trong tổng doanh thu 934 tỷ đồng thì hoạt động kinh doanh thương mại
mang về cho Tracodi hơn 375 tỷ đồng (vượt 182% kế hoạch); khai thác đá Antraco góp 354 tỷ đồng
(vượt 137% kế hoạch) và hơn 21.5 tỷ đồng cổ tức, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Tracodi. Còn
hoạt động xây dựng, trong năm qua doanh thu chỉ đạt hơn 89 tỷ đồng, tuy nhiên với sự tham gia nhà
thầu phụ thi công dự án BOT ĐT 830 khởi công từ tháng 11/2016 đã giúp mảng này hồi sinh và tạo tiền
đề ghi nhận doanh số và lợi nhuận cho năm 2017.
Masan kế hoạch tăng trưởng 15 - 20% trong năm 2017, đầu tư 1.500 tỷ nuôi heo
Kết quả báo cáo sau kiểm toán của CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN – HoSE) cho thấy doanh thu thuần
tăng 41% từ hơn 30.000 tỷ đồng lên mức 43.300 tỷ. Tăng trưởng doanh thu mạnh đến từ lĩnh vực đạm
động vật, thực phẩm, đồ uống và 1 phần từ mảng tài nguyên. Cơ cấu doanh thu theo các mảng kinh
doanh gồm Masan Nutri – Science đóng góp 24.500 tỷ đồng, mảng thực phẩm đồ uống Masan Brewery
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đóng góp doanh thu 14.800 tỷ, khoáng sản Masan đem về hơn 4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần gần
3.800 tỷ đồng, tăng 49%.
Giá vốn hàng bán (tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thuần) tăng lên mức 70,1% trong năm 2016 từ
68% trong năm 2015. Giá vốn hàng bán tăng 46% từ 20.820 tỷ đồng trong năm 2015 lên 30.367 tỷ
đồng trong năm 2016, sự gia tăng này do hợp nhất mảng kinh doanh đạm động vật và biên lợi nhuận
của lĩnh vực kinh doanh tài nguyên giảm 1,5% do giá cả hàng hóa thấp.
Thu nhập tài chính giảm 44,4% còn 769 tỷ đồng trong năm từ mức 1.382 tỷ đồng trong năm 2015.
Khoản này bao gồm tiền lãi trên số dư tiền mặt và các khoản đầu tư sinh lãi khác. Thu nhập tài chính
giảm do công ty con trong mảng hàng tiêu dùng của Tập đoàn tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt
đáng kể và Tập đoàn tiến hành mua 9,2 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2016.
Chi phí tài chính cũng tăng 21,2% lên 3.291 tỷ đồng trong năm 2016 từ 2.715 tỷ đồng trong năm 2015
chủ yếu do tiền lãi phải trả cho ngân hàng và trái chủ gia tăng do hợp nhất kinh doanh mảng động vật.
Chi phí tài chính cao hơn đến từ khoản nợ lớn hơn do ANCO mua 24,9% cổ phần tại Vissan và các dòng
vốn nhằm chi trả cho hoạt động mở rông quy mô sản xuất bằng việc xây dựng các nhà máy sản xuất
mới.
Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tăng 15,4% lên 41.000 tỷ đồng từ 35.600 tỷ đồng năm trước đó.
Masan đang lên kế hoạch trả một số khoản vay có lãi suất cao, dựa trên khả năng thu hút nhờ vào nền
tảng kinh doanh hiện có và khả năng duy trì dòng tiền tương lai. Kết thúc năm 2016, vốn chủ sở hữu
Masan đạt 20.300 tỷ đồng, giảm 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 25%) chủ yếu do việc
chi cổ tức.
Doanh số thuần
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Kế hoạch tăng trưởng trong năm 2017 của Masan sẽ duy trì ở mức từ 15 – 20% kể cả doanh thu và lợi
nhuận. Doanh thu dự kiến đạt từ 50.000 đến 52.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 3.200 đến 3.400 tỷ.
Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 của Masan sẽ phần lớn tập trung vào tài sản cố định, dự kiến từ 4.000
đến 4.200 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trang trại nuôi heo kỹ thuật miền Bắc gần 1.500 tỷ đồng.
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Ngoài ra, giá nguyên vật liệu đầu vào dự án cao hơn sẽ làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, tăng
trưởng trong nửa đầu năm 2017 của Masan nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh tồn
kho tại các nhà phân phối trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống để cân bằng hơn cung cầu của thị
trường.
Hòa Bình nâng kế hoạch kinh doanh và ESOP năm 2017
Trước đó, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017, HĐQT Hòa
Bình dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu
15.000 tỷ đồng, tăng 39,3% so với thực hiện trong năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 757 tỷ
đồng, tăng 32,3%.
Theo nội dung mới được sửa đổi, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh
thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 828 tỷ đồng, tương đương
với mức tăng lần lượt 48,6% và 44,8% so với thực hiện trong năm 2016.
Về nội dung "phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành
không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành", HĐQT HBC đã quyết định điều
chỉnh thành "việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù
hợp khác".
Bên cạnh đó, Công ty này cũng dự kiến trình cổ đông phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho cán
bộ công nhân viên (ESOP), tăng so với 1.800.000 trong nghị quyết HĐQT trước đó.
Ngoài ra, các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày
03/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vẫn được giữ nguyên.
Về kết quả kinh doanh năm 2016, HĐQT HBC sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2016 chưa kiểm toán với doanh thu đạt 10.767 tỷ đồng, tăng 112% và lợi nhuận sau đạt 572 tỷ
đồng, tăng gần 6 lần so với thực hiện năm 2015.
Với kết quả này, HĐQT quyết định sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 cổ
tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và 35% bằng cổ phiếu.
Doanh số thuần

Lợi nhuận (tỷ VND)
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Giao dịch khối ngoại
Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
2,500

Tổng giá trị Mua

Top Giá trị CP mua bán ròng trong ngày (tỷ VND)
Tổng giá trị Bán

2,000

1,500

1,000

500
143
196
0

VNINDEX
VJC
MSN
VNM
CTD
NVL
KBC
VCB
SSI
CII
HAH
SAB
BFC
NLG
GAS
HT1
DPM
ROS
DXG

44.4
19.9
10.0
8.2
7.2
7.1
6.5
6.3
5.2
4.1
2.3
2.2
(2.5)
(2.8)
(3.1)
(3.6)
(4.7)
(5.2)
(11.6)

Khối ngoại giao dịch rất thấp phiên hôm nay với 4.6 triệu mua vào và bán ra 3.7 triệu cổ phiếu.
Giá trị mua ròng cả hai sàn khoảng 52 tỷ đồng trong đó riêng VJC là gần 20 tỷ, MSN 10 tỷ và VNM
khoảng 8.2 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng mua ròng số lượng ít có CTD, NVL, KBC, VCB. Phía
bán ròng có DXG bán ra nhiều nhất 11.6 tỷ đồng, ROS 5.2 tỷ, DPM 4.7 tỷ, HT1 3.6 tỷ.
Tuần này khối ngoại mua ròng tổng cộng gần 1400 tỷ với khoảng 30 triệu cổ phiếu mua ròng.
Thống kê cả tuần chúng tôi nhận thấy những cổ phiếu mua nhiều nhất là VHC 343 tỷ, HPG 182
tỷ, VJC 106 tỷ, CTD 98 tỷ, VNM 97 tỷ.
Thống kê những CP mua bán ròng nhiều nhất trong tuần
VNINDEX
VHC
HPG
VJC
CTD
VNM
VIC
KBC
SSI
HSG
CII
NVL
GAS
VCB
HT1 (10.0)
DCM (11.5)
KDC (15.2)
HBC (16.6)
DPM (20.5)
DXG (22.0)
NLG (27.7)
KDH (28.1)

1,337.9
343.0
181.8
106.5
98.2
97.2
75.0
68.8
67.6
56.4
56.1
42.9
40.2
35.1

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường

Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
14/04/2017 SSIAM bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Ô tô Hàng Xanh (HAX)
14/04/2017 BHS: Ông Lê Đình Nghiêm - GĐ nhà máy đã chuyển nhượng 95.200 cp
14/04/2017 ADS: Ông Vũ Huy Đông - CT.HĐQT đăng ký bán 1.000.000 cp
14/04/2017 EIB: Ông Đặng Anh Mai đã mua 50.000 cp
14/04/2017 Thái Hưng tiếp tục chào mua công khai hơn 14% vốn cổ phần của Thép Việt Ý với giá 25.000 đồng
14/04/2017 SAM: CTCP HFC Việt Nam đã bán 18.811.748 cp
14/04/2017 MWG: Mekong Enterprise Fund II LTD đã bán 1.000.000 cp
14/04/2017 HAH: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua 11.840 cp
14/04/2017 HAX: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã mua 20.000 cp
14/04/2017 SJS: Ông Nguyễn Trần Tùng - Phó TGĐ đăng ký bán 4.450 cp

Trả cổ tức
14/04/2017 SRF: 4.5.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2016 (1.200 đ/cp)
14/04/2017 BBC: 27.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức 2016 đợt 2 (600 đ/cp), tham dự ĐHĐCĐ TN 2017
13/04/2017 PMB: 21.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 12%)
13/04/2017 SAF: 21.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 27%)
13/04/2017 DOP: 25.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 12%)
13/04/2017 SZE: 24.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%)
13/04/2017 GTA: 21.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức 2016 (1.000 đ/cp)
12/04/2017 HPG: Đã phát hành 421.380.461 cp để trả cổ tức

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
14/04/2017 CLL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt
14/04/2017 DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 252.799.012 cp
14/04/2017 DXG: Đã mua 192.056 cp làm cp quỹ
14/04/2017 VNM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.451.404.849 cp
14/04/2017 VNM: Đã mua 10.466 cp làm cp quỹ
14/04/2017 PDV: Ngày 20/04/2017, giao dịch đầu tiên 17.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
13/04/2017 TNG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 200.000 cổ phiếu
13/04/2017 KSH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 29.456.175 cp
13/04/2017 KSH: Đã phát hành 1.402.675 cp ESOP
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Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE

Top giá trị giao dịch HOSE
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Top CP tăng giá-HNX
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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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