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nhau lần lượt là 21,500 ha và 23,000 ha. Khi sát nhập công ty hợp nhất sẽ
nắm giữ khoảng 30% thị phần ngành đường cả nước. Về tỷ lệ sát nhập thì
theo PE hai công ty có sự chênh lệch khá lớn là 18.3 của SBT và 5.7 của BHS.
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cũng giúp giá cổ phiếu tăng tốc. Chúng tôi dự báo hoạt động chung của các
doanh nghiệp Q1 năm nay tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ đặc biệt
một số doanh nghiệp lớn như VNM, MWG, ACB, PNJ, DHG kỳ vọng lợi nhuận
tăng trưởng mạnh… Thị trường sau khi điều chỉnh sâu nhất về sát 700 đã có
sự đảo chiều ấn tượng. Đang vào đợt cao điểm công bố BCTC Q1 vì vậy thị
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trường sẽ có sự phân hóa mạnh và nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên tăng
điểm để giảm bớt tỷ trọng và giữ danh mục ở mức an toàn.
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Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang SKG
Chia cổ tức 40% - mở rộng đội tàu sang tuyến mới Côn Đảo
Công ty CP tàu cao tốc Superdong SKG vừa gởi tờ trình ĐHCĐ thường niên vào 27.4 với một số nội
dung về tình hình thực hiện kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017.
Năm tài chính 2016 SKG vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 16% và lợi nhuận hơn 21%.
Thị phần khách tại hai điểm chính Kiên Giang tăng 34% và Phú Quốc tăng 62% so với cùng kỳ. Thị
phần của SKG tại hai điểm này hiện đã chiếm 90% và vì vậy chiến lược phát triển của SKG đang mở
sang khai thác các tuyến mới.
Đội tàu của SKG trong năm 2016 có thêm 2 tàu cao tốc Superdong XI, Superdong XII với giá trị đầu
tư mỗi tàu là 1,5 triệu USD. Tổng cộng SKG có 12 tàu cao tốc phục vụ hai tuyến chính Phú Quốc và
Nam Du. Trong năm 2017 công ty sẽ mở thêm tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo và tuyến phà Hà Tiên –
Phú Quốc. Để chuẩn bị cho tuyến mới này vào quý IV.2016, SKG đã đầu tư thêm 1 tàu phà cho chuyến
Hà Tiên – Phú Quốc và 01 tàu cao tốc cho chuyến Sóc Trăng – Côn Đảo, giá trị đầu tư mỗi tàu là 2
triệu USD và dự kiến 2 tàu này sẽ được bàn giao vào cuối quý II.2017.
Về cổ tức, HĐQT trình cổ đông thông qua đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức từ 30% lên 50% cho năm 2016.
Trong đó, 10% được trả bằng tiền mặt và 40% sẽ được trả bằng cổ phiếu.
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Kế hoạch kinh doanh 2017, với nhu cầu du lịch giao thương ngày càng phát triển giữa các điểm nối
các đảo. Công ty đang dần đầu tư mở rộng các dịch vụ đi kèm như bến bãi, nhà hàng khách sạn để
tạo một chuỗi phục vụ khách liên hoàn tạo thế mạnh củng cố thị phần tại thị trường trọng điểm Kiên
Giang và tiếp tục mở rộng sang các địa bàn mới. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí công ty thành lập trung
tâm sữa chữa bảo dưỡng để tiết kiệm chi phí và chủ động trong việc bảo trị đội tàu ngày càng nhiều.
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HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu 478 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ
năm 2016; lợi nhuận sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 8%. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2017 là 40%, tăng
10% so với kế hoạch năm trước. Giá SKG hiện tại đang ở mức 74, sau khi chia cổ tức 50% sẽ quanh
mức giá 52,000. EPS năm 2016 là 6,200 tương ứng PE 11.8. Cho dự phóng 2017 EPS có thể đạt 4,800
(sau khi chia thưởng), PE khoảng 10.8.
Sau thời gian tăng giá đột biến giá SKG hiện tại đang xoay quanh ngưỡng hỗ trợ mạnh 72-74 và đã
giảm 27% so với đỉnh cao nhất 101,000. Với hoạt động cơ bản giữ nhịp tăng trưởng tốt và thị phần
gần như không còn nhiều cạnh tranh, khả năng tăng trưởng đột biến về lợi nhuận của SKG có thể
chậm lại trong những năm tới khi tìm kiếm các tuyến du lịch mới. Khả năng tăng trưởng của SKG có
thể giữ quanh mức 15% - 20%. PE hiện đang ở mức hợp lý với việc mua nắm giữ dài hạn.

Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh DXG
Lợi nhuận quý 1 151 tỷ - gấp 5 lần cùng kỳ
DXG vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 với doanh thu đạt 586 tỷ đồng tăng 86% so với 271 tỷ cùng
kỳ năm ngoái, trong đó hoạt động doanh thu từ hoạt động đầu tư BĐS và môi giới bất động sản
chiếm 95% tổng doanh thu. Hiện tại tổng sản phẩm phân phối trên toàn hệ thống của DXG đạt 2,308
sản phẩm, tăng 212% so với Q1.2016.
Trong quý 1, HĐQT DXG đã thông việc qua hợp tác đầu tư và mua lại 2 dự án diện tích 2,5 ha đất tại
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, và hợp tác đầu tư dự án Saigonres Riverside, quy mô 6,7
ha, tổng mức đầu tư 950 tỷ, trong đó DXG góp 75% vốn đầu tư vào dự án để nâng tổng quỹ đất sạch
của DXG lên 467 ha.
Lợi nhuận Q1 đạt 151 tỷ đồng tăng 5 lần so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân khiến giá của DXG tăng
sát trần hôm nay khi thông tin lợi nhuận công bố.
Tại HĐQT cuối tháng 3 vừa qua DXG trình đại hội cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 2.530
tỷ đồng lên mức tối đa 3.032 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức chia làm 2 giai
đoạn.
Đồng thời trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 3.300 tỷ
đồng tăng 31% so với 2016, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng tăng 30% so với năm trước.
Kế hoạch của DXG từ năm 2017 sẽ bắt đầu thực hiện dịch chuyển quy mô đầu tư và phát triển những
dự án có quy mô từ 5-20ha (trước 2017 chỉ thực hiện những dự án có quy mô từ 2-3 ha).
Thông qua việc mua quỹ đất, công ty sẽ tạo quỹ đất dài hạn có quy mô lớn trên 100-200 ha tương
đượng 6-10 triệu m2 sàn xây dựng tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng; 2.000 ha đất tại các đô thị các tỉnh
thành lân cận như Quảng Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh ...
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Với kế hoạch 700 tỷ lợi nhuận sau thuế năm nay, EPS dự phóng khoảng 2,770, PE hiện tại theo giá
trần hôm nay khoảng 7.8. Kế hoạch năm nay của DXG là khá tham vọng và việc phát hành thêm cùng
với việc vay nợ có thể gây lo ngại. Tuy nhiên DXG có hoạt động môi giới tốt và đã thực hiện thành
công vài dự án gần đây vì vậy khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tham vọng năm nay là khá
cao. Giá cổ phiếu dựa trên dự phóng của năm vẫn khá hấp dẫn. Dù giá cổ phiếu đã tăng mạnh hơn
50% kể từ đầu năm nhưng khả năng vẫn còn tiếp tục xu hướng tăng với mục tiêu 24 – 25.
Doanh số thuần
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Giao dịch khối ngoại
Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
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Khối ngoại mua vào 9.5 triệu và bán ra 9.7 triệu cổ phiếu. Mua ròng hôm nay khoảng 89 tỷ trong
khi về khối lượng bán ròng. VNM, CII, HPG, MSN là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất
với tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Phía bán ròng ghi nhận DCM bán ra 9.6 tỷ, VIC 7.8 tỷ, NLG 7.2 tỷ,
PDR 5.8 tỷ. Trong 1 tháng gần đây khối ngoại bán ra NLG nhiều hơn với khối lượng bán ròng hơn
3.2 triệu cổ phiếu. Riêng DCM từ đầu năm đến nay khối ngoại đã bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu.
Hiện khối ngoại chỉ còn nắm giữ khoảng 17.7 triệu DCM.
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Cập nhật giá mặt hàng cơ bản: Giá cao su lao dốc mạnh
Giá cao su ngày 18/4 tiếp tục giảm 12,55% xuống còn 202,7 JPY/kg.
Trái lại giá đường tăng tăng 1,4% lên mức 16,7 USc/lb.
Giá thép vẫn trên đà giảm khi hạ xuống còn 3.449 RMB/tấn, giảm 1,33% so với hôm 17/4.
Đầu phiên sáng nay giá dầu WTI giảm nhẹ 0,06% xuống còn 52,38 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm
0,13% xuống còn 54,82 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 ngày do chính phủ Mỹ đặt mục
tiêu sản lượng khai thác dầu đá phiến trong tháng 5 sẽ tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.
Cũng trong phiên sáng nay, giá vàng giảm 0,08% xuống còn 1288,28 USD/ounce. Đóng cửa phiên ngày
hôm qua, giá vàng tiếp tục tăng sau khi chạm mức kỷ lục trong vòng 5 tháng do đồng USD yếu cùng với
căng thẳng leo thang ở Triều Tiên và nỗi lo xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống Pháp.
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Nhựa Bình Minh: Quý 1 doanh thu tăng 14% nhưng lợi nhuận giảm đến 45%
ĐHĐCĐ BMP đã thông qua toàn bộ tờ trình của HĐQT, trong đó có tờ trình về việc thay đổi điều lệ để
chuẩn bị cho việc nới room nước ngoài lên 100%. Cụ thể, Công ty sẽ bỏ hai ngành nghề kinh doanh
trong điều lệ là vận tải và quảng cáo. Tiếp đó, Công ty sẽ hoàn tất thủ tục cần thiết để nới room lên
100%.
Năm 2017, BMP đặt kế hoạch doanh thu 4.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Cổ tức bằng
tiền tối thiểu 20%. Kế hoạch này được xây dựng ban đầu trên cơ sở giả thiết giá nguyên liệu bình quân
2017 bằng giá nguyên liệu bình quân năm 2016.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BMP cho biết trong quý
1/2017, bình quân chi phí nguyên liệu quý 1 đang tăng 27% so với cùng kỳ và tăng 13% so với trung
bình cả năm 2016. Theo tính toán của BMP, nếu giá nguyên liệu bình quân cả năm 2017 tăng 10% so
với bình quân năm 2016 thì Công ty sẽ “mất” 240 tỷ đồng lợi nhuận.
Mặt khác, xuất hiện nhiều đối thủ mới, tăng cường đầu tư với quy mô lớn và áp dụng chính sách cạnh
tranh ở mức độ “tàn phá thị trường”. Hiện mức chiết khấu của các đối thủ cũng đang rất lớn, cao hơn
12% nên BMP cũng đang phải tính toán tăng mức chiết khấu để tăng khả năng cạnh tranh.
Bắt đầu từ tháng 3, BMP đã phải tăng chiết khấu thêm 4% – tương ứng “mất” 160 tỷ đồng lợi nhuận.
Theo đó, ông Ngân, khả năng thực hiện chỉ tiêu 700 tỷ đồng là rất thách thức và Công ty sẽ phải gia
tăng sản lượng bán ra rất lớn.
Theo ông Ngân, tính đến thời điểm hiện tại, BMP chưa có ý định tăng giá bán nhưng nếu diễn biến
nguyên liệu tiếp tục tăng cao hơn so với dự kiến thì sẽ tính toán lại.
Chia sẻ tại Đại hội, ông Ngân cho biết, quý 1/2017, doanh thu Công ty tăng 14% nhưng lợi nhuận chỉ
bằng 55% so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu tăng 27% so với quý 1/2016 (quý có giá
nguyên liệu thấp nhất năm 2016).
Trong năm, Công ty cũng có kế hoạch đầu tư 680 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng khoảng 350 tỷ
đồng cho dự án khoảng 60.000 m2 (nhà máy Bình Minh Long An giai đoạn 2).
Khi hoàn thiện, BMP sẽ khai thác khoảng 110.000 m2, đảm bảo duy trì sản xuất cho Công ty đến ít nhất
năm 2019. Đầu tư thiết bị dự kiến 250 tỷ đồng để tăng cường sản lượng và hiện đại hóa, tự động hóa
các nhà máy hiện nay. Và dự kiến đầu tư cho sản phẩm mới 80%.
BMP có tờ trình hủy bỏ việc sáp nhập CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC) vào BMP theo phương án sáp nhập
thông qua hoán đổi cổ phần. Tại ĐHCĐ năm 2016, BMP đã được cổ đông thông qua kế hoạch mua lại
DPC bằng cách nâng tỷ lệ sở hữu tại DPC lên 100% từ mức 29,05%.
Tuy nhiên, thủ tục sáp nhập của 2 công ty lại cần sự đồng thuận của cổ đông cả hai công ty. Theo đó,
BMP tìm kiếm hình thức hợp tác khác có lợi cho Công ty, có lợi cho cổ đông.
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Năm 2016, BMP đạt doanh thu hơn 3.678 tỷ đồng, tăng 24% lợi nhuận trước thuế 784 tỷ đồng, tăng
18% so với năm 2015. Biên lợi nhuận 21%, cao so với các DN trong ngành thường ở mức 10-15%. Cổ
tức bằng tiền mặt 40%/VĐL, tương đương 29% lợi nhuận năm 2016; đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 20%.
Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất trong lịch sử phát triển của Công ty.
Trong năm 2016, BMP cũng đầu tư dự án ERP. Hiện Công ty đang vận hành phân hệ EBS tại BMG (gồm
cả các nhà máy Sài Gòn Bình Dương, Long An và NBM). Công ty đang triển khai tiếp phần mềm hỗ trợ
quản trị thông minh (BI), dự kiến hoàn thành trong quý 2/2017. Theo ông Ngân, giải pháp khá phức tạp
và tốn rất nhiều nguồn lực, tuy nhiên đã bắt đầu đáp ứng được các yêu cầu về quản trị.
Đại hội cũng thông qua tờ trình về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 80%/VĐL, tương
đương giá trị gần 364 tỷ đồng, trích từ quỹ đầu tư phát triển. Ngay sau ĐHĐCĐ, HĐQT BMP sẽ họp, ra
Nghị quyết và thực hiện sớm nhất chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Dự kiến trong tháng 6 cổ đông sẽ
nhận được cổ tức bằng tiền, khoảng 3-4 tháng sau thì cổ tức bằng cổ phiếu sẽ về tài khoản.
Được biết, trong năm 2017, BMP sẽ được hoàn nhập 22 tỷ đồng tiền thuế.
Trả lời cổ đông về việc thoái vốn, đại diện SCIC chia sẻ, cả BMP và NTP đều năm trong danh sách thoái
vốn của SCIC trong năm 2017 nhưng thời điểm nào, phương thức bán ra sao thì SCIC cần phải cân nhắc
nhằm đảm bảo thoái vốn hiệu quả.
DIG lên kế hoạch tăng lãi 94%, rót 1.200 tỷ đầu tư trong năm 2017
Theo tài liệu họp cổ đông Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã: DIG - HoSE), doanh
thu hoạt động kinh doanh kế hoạch 2017 ước đạt 1.400 tỷ đồng (tăng 22% so với thực hiện 2016), lợi
nhuận sau thuế dự kiến 128 tỷ đồng (tăng 94%), mức cổ tức chi trả 8 - 10%.
Công ty dự tính tổng các nguồn thu đạt 2.960 tỷ đồng, trong đó thu từ các dự án (khu trung tâm Chí
Linh, khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, DIC
Phoenix, DIC The Landmark Residence …) là 1.860 tỷ đồng. Thu thoái vốn 650 tỷ đồng, thu hồi công nợ
và hoạt động tài chính 450 tỷ đồng.
Chi tiết về việc thoái vốn, tháng 2/2017, DIC Corp đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng lộ trình thoái vốn
Nhà nước, kế hoạch kết thúc năm 2017 vốn Nhà nước tại DIC Corp giảm còn 25 – 30%, phần vốn Nhà
nước còn lại sẽ thoái hết trong năm 2018.
Trong năm nay, DIC Corp sẽ tiếp tục tăng tốc trong việc cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư ngoài ngành theo
kế hoạch tái cấu trúc của giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất hồ sơ thoái vốn tại
Vina Đại Phước, thoái dần vốn góp hoặc thoái 100% vốn góp tại CTCP đầu tư Việt Thiên Lâm. Kế hoạch
thoái vốn được DIG liệt kê ra hết sức ồ ạt, thoái toàn bộ vốn góp tại ngân hàng MB (24 tỷ đồng), CTCP
Sông Đà – Hà Nội (6 tỷ đồng), CTCP Cao su Phú Riềng Kratie (20 tỷ đồng), thoái vốn hoặc sáp nhập với 1
đơn vị khác thuộc tổ hợp DIC với DIC Thanh Bình. Thoái dần hoặc 100% vốn góp tại DIC Hội An, giảm tỷ
lệ tại DIC Sport khi điều kiện thuận lợi.
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Tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2017 là 1.183 tỷ đồng, trong đó đầu tư dự án 1.170 tỷ đồng
(chưa bao gồm 505 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp của 3 dự án: khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu
dân cư Hiệp Phước, DIC The Landmark Residence), đầu tư tài chính 15 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư chia ra
cho 3 nhóm ưu tiên, nhóm ưu tiên số 1 dự kiến 1.031 tỷ đồng cho 8 dự án, nhóm ưu tiên số 2 tổng vốn
100 tỷ và 31 tỷ đồng sẽ dồn cho nhóm ưu tiên còn lại.
Lãi giảm 23,4% sau kiểm toán
Báo cáo tài chính sau kiểm toán của DIG mới đây cũng được công bố. Doanh thu thuần bị điều chỉnh
giảm 8,8 tỷ đồng so với con số tự lập, xuống còn gần 1,152 tỷ đồng, một phần lớn nguyên nhân ảnh
hưởng từ việc công ty mẹ tính nhầm doanh thu nhận trước. Bên cạnh đó, kiểm toán cũng loại trừ
doanh thu, giá vốn nội bộ giữa các đơn vị phụ thuộc trong công ty con.
Doanh thu tài chính giảm 240 triệu đồng do loại trừ doanh thu từ cổ tức công ty mẹ được nhận tại
công ty liên lết, còn chi phí tài chính điều chỉnh tăng 575 triệu đồng do hạch toán thiếu chi phí lãi vay
ngân hàng tại các công ty con.

Đáng chú ý, kiểm toán điều chỉnh tăng lỗ từ công ty con, công ty liên kết lên hơn 17,5 tỷ đồng do sau
kiểm toán kết quả kinh doanh các công ty liên kết bị điều chỉnh giảm so với con số lợi nhuận tự báo cáo
trước đó.
Thêm một số điều chỉnh từ các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp… dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên
BCTC hợp nhất đã kiểm toán còn 65,6 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ đồng so với lợi nhuận ghi nhận trên báo
cáo tài chính tự lập, tương ứng giảm 23,4%.
Năm 2016, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 117,7 tỷ đồng.
Với kết quả hợp nhất sau kiểm toán đạt được, Công ty vượt 4% kế hoạch doanh thu cả năm nhưng mới
chỉ hoàn thành được 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHĐCĐ giao phó.
Source: Vneconomy, dautuchungkhoan, ndh

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
19/04/2017 GMC: Ông Lâm Quang Thái - TV.HĐQT đã bán 1.943.170 cp
18/04/2017 STC: Ông Từ Trung Đan - Tổng Giám đốc đăng ký mua 30.000 CP
18/04/2017 STC: Báo cáo giao dịch của ông Từ Trung Đan - Tổng Giám đốc
18/04/2017 FIT: CTCP Đầu tư Dũng Tâm đăng ký mua 10.000.000
18/04/2017 PSC: Vợ ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên BKS đã mua 4.600 CP
18/04/2017 SSC: Em trai ông Hàng Phi Quang - TGĐ đã bán 16.240 cp
18/04/2017 FTM: Anh ông Lê Mạnh Thường - CT.HĐQT đã bán 1.000.000
18/04/2017 FTM: Con ông Nguyễn Duy Chiến - Phó TGĐ đã bán 1.000.000 cp
18/04/2017 VHC: MITSUBISHI CORP đã mua 6.000.000 cp
19/04/2017 GMC: Ông Lâm Quang Thái - TV.HĐQT đã bán 1.943.170 cp

Trả cổ tức
18/04/2017 Ô tô Trường Hải chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%
18/04/2017 Vinataba Cát Lợi trả tiếp 20% cổ tức bằng tiền
18/04/2017 CLC: 4.5.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2016 (2.000 đ/cp)
18/04/2017 Hàng loạt doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức tỷ lệ cao trong những ngày cuối tháng 4
18/04/2017 ATA: 25/04/2017,ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
18/04/2017 Cadivi chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%
18/04/2017 HEM: 21.4.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp)
18/04/2017 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 20 doanh nghiệp

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
19/04/2017 HFC: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3.989.999 cổ phiếu
18/04/2017 BDP: Ngày 25/4/2017, giao dịch đầu tiên 25.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
18/04/2017 ELC: 26.3.2018, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
18/04/2017 Ngoài 12% cổ tức bằng tiền, cổ đông Searefico sắp nhận thêm số cổ phiếu thưởng trị giá 220 tỷ đồng
18/04/2017 EFI: Ngày 24/4/2017, giao dịch đầu tiên 10.880.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
17/04/2017 PJT: Chào bán thành công 4.543.240 cp
17/04/2017 DBT: Ngày 20/04/2017, giao dịch đầu tiên 4.614.686 cp niêm yết bổ sung
17/04/2017 VTJ: Ngày 26/4/2017, giao dịch đầu tiên 11.400.000 cổ phiếu niêm yết
17/04/2017 VTJ: Ngày 18/04/2017, hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
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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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