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Hòa Phát báo lãi 1.935 tỷ đồng trong quý I/2017, tăng 90% cùng kỳ năm trước
Lũy kế 3 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 10.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.935
tỷ đồng, tăng tương ứng 44% và 90% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, nhóm ngành thép, ống thép đóng
góp phần lớn vào sự tăng trưởng này.
Về thép xây dựng, Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 505.000 tấn, tăng 27,9% so với cùng kỳ và thị
phần tăng lên mức 24,2%, tăng 2% so với thời điểm cuối năm 2016. Về xuất khẩu, thép Hòa Phát đã
xuất khẩu bằng sản lượng cả năm 2016 với hơn 52.000 tấn đi Mỹ, Canada, Úc, các nước ASEAN.
Với mặt hàng ống thép, sản lượng bán hàng quý I vừa qua đạt mức cao với 126.900 tấn, qua đó nâng
thị phần lên mức 26,53%. Công ty hiện đang từng bước nâng cao năng lực sản xuất ở tất cả các nhà
máy trên cả nước nhằm đạt sản lượng 1 triệu tấn vào năm 2020.
Các nhóm ngành sản xuất công nghiệp khác như nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng và tiếp tục giữ
vững đà tăng trưởng ổn định, liên tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Nội thất Hòa Phát đang
triển khai mạnh các dòng sản phẩm dành như bàn ăn, sofa, bàn học sinh, két sắt thông minh. Với mặt
hàng điện lạnh, Hòa Phát đang tập trung cao độ cho mùa vụ bán hàng tủ đông, máy làm mát, điều hòa.
Trong mảng nông nghiệp, Hòa Phát đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn chăn nuôi
thứ hai tại Đồng Nai, công suất 300.000 tấn và đang đầu tư nhà máy thứ 3 tại Phú Thọ với công suất
tương đương. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đẩy mạnh tiến độ xây dựng và bán hàng dự án Mandarin
Garden 2, mở rộng KCN Phố Nối A trong mảng kinh doanh bất động sản.
Đối với dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất, đến nay, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã
hoàn thành đàm phán hợp đồng thiết bị với các đối tác cung cấp thiết bị luyện kim hàng đầu châu Âu
về tư vấn giám sát toàn bộ dự án, dây chuyền cán thép (Danieli – Italia), tổng thầu xây dựng, nhà cung
cấp khí công nghiệp (Messer – Đức) và đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các nhà cung cấp lò cao,
lò luyện thép,…
Với chiến lược đẩy mạnh thị trường miền Trung và miền Nam, Hòa Phát sẽ ưu tiên hạng mục nhà máy
cán thép trong tổng thể dự án nhằm cung cấp thêm 2 triệu tấn thép thép thanh, thép cuộn chất lượng
cao cho thị trường ngay từ năm 2018.
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi với quy
mô 4 triệu tấn/năm, bao gồm thép xây dựng, thép chất lượng cao và thép cuộn cán nóng. Dự án được
chia làm 2 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2019.
VietinBank ước lãi quý I/2017 lập "đỉnh" ba năm, dư nợ tăng trưởng 5,6%
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Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG HoSE) được tổ chức vào sáng ngày 17/4, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo ước tính kết
quả kinh doanh quý I/2017 với tăng trưởng mạnh về cho vay, huy động.
Theo ông Thắng, quý I/2017, VietinBank có sự tăng trưởng ấn tượng. Đây là quý có sự tăng trưởng
mạnh mẽ nhất từ năm 2011 trở lại đây. Hàng năm, tăng trưởng quý I của hệ thống ngân hàng nói
chung thường khiêm tốn, thậm chí có năm VietinBank tăng trưởng âm.
Cụ thể, tổng tài sản của VietinBank tăng 4% đạt 986,5 nghìn tỷ đồng, tăng 37,8 nghìn tỷ. Dư nợ tín dụng
đạt 152,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6%. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 16% nhưng riêng trong
quý I đã đạt được con số khá ấn tượng.
Huy động vốn đạt 911 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7%. Tăng trưởng cao hơn toàn ngành. Tuy vậy, tăng
trưởng huy động vốn quý I thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Kế hoạch cả năm 2017, Vietinbank cũng đặt
mục tiêu tăng trưởng huy động chỉ 15%, thấp hơn mức 16% của tăng trưởng tín dụng.
Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I giữ ở mức dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.488 tỷ đồng. Quý I/2016,
VietinBank đạt 2.405 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 53,7% so với cùng kỳ 2015. Như vậy, lợi nhuận
quý I năm nay ước tăng hơn 80 tỷ đồng, tương đương 3,49% so với quý I/2016.
Lợi nhuận quý I/2017 là mức cao nhất ghi nhận trong một quý từ năm 2014 tới nay.
DGW tham gia lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Năm nay, Công ty cổ phần Thế giới số (DGW) tham gia ngành hàng mới là chăm sóc sức khỏe.
Ngành mới này ước tính đóng góp 80 tỷ đồng doanh thu năm 2017 và kỳ vọng sẽ tăng trưởng 100%/năm,
mục tiêu đến năm 2020 đạt doanh số 600 tỷ đồng. Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà DGW hướng
đến gồm thực phẩm sức khỏe cho nam giới, phụ nữ, trẻ em, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, bổ trợ cho
tim…
Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc DGW cho biết, dự kiến trong quý
II/2017, sản phẩm đầu tiên là thực phẩm chức năng sẽ ra mắt thị trường thông qua hệ thống các nhà
thuốc. Nếu thành công, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm liên quan. Mục tiêu đến giữa năm
2019, DGW sẽ “phủ sóng” 20.000 nhà thuốc. Hiện trên thị trường đang có khoảng 40.000 nhà thuốc.
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, DGW dự kiến trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm nay với
chỉ tiêu doanh thu 3.969 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2016.
Lý do của kế hoạch lợi nhuận giảm này là Công ty phải đầu tư vào ngành hàng mới (chăm sóc sức khỏe).
Ước tính, chi phí đầu tư ban đầu gồm phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng, cải tạo kho bãi, đầu tư
nghiên cứu thị trường, marketing… khoảng 40 tỷ đồng.
Đối với mảng cung cấp giải pháp điện toán đám mây (Cloud), DGW cho biết, đóng góp của mảng này vào
doanh thu hiện chưa lớn nhưng triển vọng nguồn thu trong tương lai rất tốt, đến từ phí tư vấn lần đầu
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và phí định kỳ hàng năm. DGW đang tích cực phát triển khách hàng, khi có được lượng khách hàng lớn
thì đây sẽ là mảng mang lại doanh thu ổn định cho Công ty.
PAN Group tăng cổ tức 2016 lên 15%, kế hoạch lãi 2017 đạt 320 tỷ đồng
Theo báo cáo của HĐQT, năm 2016, PAN đã rất tích cực trong việc thực hiện chiến lược phát triển
trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, cung cấp những sản phẩm sạch, an toàn và dinh
dưỡng, có khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam và cho thế giới thông qua chuỗi giá trị Farm,
Food, Family.
Cụ thể, Tập đoàn đã tái cấu trúc mảng nông nghiệp bằng việc thành lập PAN Farm, đầu tư thành lập các
công ty mới trong lĩnh vực rau hoa (PAN Saldbowl) và sản xuất thực phẩn dinh dưỡng (PAN Food
Manufacturing – PFM), đầu tư M&A để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối các công ty có thế mạnh trong
lĩnh vực thực phẩm.
Ở mảng nông nghiệp, PAN thông qua PAN Farm thành lập tháng 7/2016 vận hành hai đơn vị con là
CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) và PAN – Saladbowl (PSB) thành lập tháng 2/2016. Trong đó,
NSC đóng góp đến 48% doanh thu và 50% lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn. Còn PSB thì năm qua
tập trung xuất khẩu hoa với dự kiến mở rộng lên 200 ha trong vòng 5 năm tới. Hiện tại, Công ty tập
trung vào hoa cúc và cẩm chướng với thị trường xuất khẩu Nhật Bản, ngoài ra bắt đầu thử nghiệm các
sản phẩm rau cao cấp và dự kiến là sản xuất quy mô lớn từ năm 2017.
Mảng thực phẩm, PAN hoạt động chính trong mảng bánh kẹo qua PAN Food mẹ, PFM và BBC, thủy sản
qua ABT, chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang và chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều) tại LAF.
Đồng thời cuối năm 2016, PAN đã chuyển nhượng 80% cổ phần tại mảng dịch vụ tiện ích PAN Services
cho đối tác Nhật Bản là Nihon Housing Limited nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tập trung mảng
nông nghiệp và thực phẩm.
Xét đến tình hình hoạt động kinh doanh, năm vừa qua mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các
đơn vị thành viên chủ lực của PAN gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhưng
nhờ việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chống chịu tốt với biến
đổi khí hậu và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi nên kết quả đạt được khá khả
quan. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.753 tỷ đồng và 336 tỷ đồng, tăng trưởng
lần lượt 4% và 7% so với năm trước mặc dù từ tháng 3/2017 đã không còn hợp nhất doanh thu từ PAN
Services.
Cơ cấu doanh thu năm 2016 của PAN đã có chuyển biến rõ nét khi doanh thu từ lĩnh vực nông nghiệp
tăng mạnh tỷ trọng từ 38% lên 49% trong khi doanh thu khác giảm từ 15% xuống 3% và doanh thu thực
phẩm cũng tăng nhẹ lên 48%.
Với kết quả đạt được trong năm 2016, PAN đưa ra phương án chi trả cổ tức tăng trừ 10% lên 15% và
đổi hình thức từ tiền mặt sang cổ phiếu. Theo đó, HĐQT trình phương án phát hành 15,3 triệu cp trả cổ
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tức cổ phiếu năm 2016, thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2017 hoặc thời điểm thích hợp do
HĐQT quyết định.
Năm 2017, PAN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh cốt lõi tập trung
vào nông nghiệp và thực phẩm. Mục tiêu kinh doanh cụ thể là doanh thu hợp nhất 3.080 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, lãi ròng cổ đông công ty mẹ 190 tỷ đồng và cổ tức 10% nếu đạt kế
hoạch.
Ngoài ra, để thu hút nhân sự có trình độ cao, gia tăng gắn bó với Công ty, HĐQT trình phương án phát
hành dự kiến 2,5 triệu cp thưởng cho Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con,
liên kết. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp. Đồng thời, phát hành lại 30.000 cổ phiếu quỹ đã
mua lại từ cổ phiếu ESOP năm 2015 của cán bộ chủ chốt nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên trong đợt
phát hành ESOP năm 2015.
Source: NDH, Vneconomy, dautuchungkhoan
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Khối ngoại mua vào 6.3 triệu và bán ra 7.2 triệu cổ phiếu. Mua ròng hôm nay khoảng 106 tỷ trong
khi về khối lượng bán ròng gần 1 triệu cổ phiếu. VNM, SSI, CTD, SAB là những cổ phiếu được mua
ròng nhiều nhất trong khi phá bán ròng HPG bán hơn 29 tỷ, VIC 13.3 tỷ đồng. Giao dịch khối
ngoại trong hai phiên gần nhất giảm khá mạnh nhưng vẫn giữ nhịp mua ròng ở nhiều cổ phiếu.

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

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE

Top giá trị giao dịch 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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