
BẢN TIN CHỨNG KHOÁN

HỘI TỤ TRÍ TUỆ - LAN TỎA THÀNH CÔNG

TỔNG QUAN HOSE HNX UPCOM DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Giá trị đóng cửa 682.57 82.70 55.02

Thay đổi (%) 0.41% 0.74% 1.29%

KLGD (triệu) 88.22 26.44 3.92

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng) 1,953.6 239.3 90.0

GTGD thỏa thuận (tỷ đồng) 568.7 4.3 28.3

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị mua (tỷ đồng) +362.71

Giá trị bán (tỷ đồng) -287.56

Chênh lệch (tỷ đồng) +75.15

GTGD NĐT NN/Tổng GTGD (%) 24.6%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT

Mã CP Ngày KN Giá KN Giá HT +/- (%) Cắt lỗ

VCG 04/01/2017 13.5 14.1 4.4% 12.5

FPT 11/11/2016 41.0 45.2 10.2% 37.0

PXS 04/01/2017 9.5 10.3 7.9% 8.5

VHC 05/12/2016 52.0 57.8 11.2% 50.0

SSI 29/12/2016 19.5 20.5 5.1% 18.0

KHUYẾN CÁO MIỄN TRÁCH NHIỆM: 
Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn phân tích được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ

thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay

bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá

nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy pạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước
khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ

việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao,

sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-1-2017, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng nhẹ lên mức 682.57
điểm, tương ứng 2.77 điểm (0.41%). Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 101.4 triệu cổ phiếu,

trị giá hơn 2,608 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 649.3 tỷ đồng. Toàn sàn có 117

mã tăng, 110 mã giảm và 79 mã đứng giá.

Trong khi đó trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index duy trì đà tăng mạnh tới 0.61 điểm (0.74%)
lên mức 82.7 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 26.5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 243 tỷ

đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng, 75 mã giảm và 211 mã đứng giá. 

Đà tăng mạnh của chỉ số HNX-Index chủ yếu nhờ vào lực đỡ của các cổ phiếu như PVS, PVI,

SHS… Trong đó, SHS tăng kịch trần sau khi Sở GDCK Hà Nội vừa công bố SHS vươn lên dẫn
đầu thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất. ACB tiếp tục tăng mạnh 700 đồng

lên 20,800 đồng/CP. PVS tăng 500 đồng lên 17,700 đồng/CP .

Sắc xanh được duy trì khá tốt trên nhiều mã trụ cột và đặc biệt là các cổ phiếu dòng ngân hàng
như CTG, VCB, STB, BID và. Trong đó, BID tăng 450 đồng lên 16,200 đồng/CP và khớp lệnh

hơn 6 triệu cổ phiếu. CTG tăng 450 đồng lên 17,100 đồng/CP với khối lượng khớp đạt 1.3

triệu cổ phiếu. VCB cũng duy trì mức tăng giá mạnh 800 đồng lên 38,700 đồng/CP và khớp
lệnh gần 2.4 triệu cổ phiếu, trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 800 nghìn cổ phiếu. 

Nhóm cổ phiếu Midcap và Smallcap không có nhiều khả qua, cặp đôi CDO chính thức có phiên

giảm sàn thứ 24 liên tiếp, và mức giá chỉ còn 6,310 đồng/CP và dư bán giá trần hơn 2.7 triệu

cổ phiếu. DHM cũng có phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp và mức dư bán giá sàn tới hơn 2 triệu cổ
phiếu. DHM hiện tại chỉ còn giao dịch ở mức 5,420 đồng/CP. HID cũng không tránh khỏi việc

giảm sàn ở mức khớp lệnh 505 nghìn cổ phiếu.

Cuối phiên, nhiều cổ phiếu lớn trên thị trường như MSN, HSG, HPG, SAB tạo ra áp lực chốt lời

khá lớn lên chỉ số VN-Index. Hai cổ phiếu ngành thép là HSG giảm 200 đồng xuống 50,700
đồng/CP bên cạnh HPG giảm 250 đồng xuống còn 43,150 đồng/CP.
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ĐIỂM NHẤN TỪ NHÓM CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG

CTCP DƯỢC PHẨM CỬU LONG

PHÒNG GIAO DỊCH

Tại buổi họp báo mới đây, Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL), Ông Nguyễn Văn
Sang đã điểm qua những tín hiệu tích cực mà DCL đã đạt được trong 9 tháng vừa qua và công

bố một số chiến lược kinh doanh đầy tham vọng trong những năm sắp tới nhằm đưa DCL trở

lại đường đua là một trong Top 5 DN Dược hàng đầu tại Việt Nam.

 
Hơn ¼ doanh thu DCL được đóng góp từ mảng sản xuất vỏ nang rỗng Capsule – là một thành
phần đầu vào trong hoạt động sản xuất thuốc. Trong Q4/2016, DCL đã lên kế hoạch chi 16.5

triệu USD, tương đương ~ 360 tỷ VNĐ để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ nang rỗng mới. Dự

kiến khi đi vào hoạt động ổn định công suất vỏ nang sẽ tăng lên gấp ~ 3 lần. 

Nguồn vốn tài trợ cho việc xây dựng nhà máy Capsule mới chủ yếu lấy từ nguồn thu của việc
phát hành mới cho Tập đoàn F.I.T. Ông Nguyễn Văn Sang, đồng thời cũng là Chủ tịch F.I.T,

trước đây từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thương mại khu vực phía Bắc của P&G. Vì vậy, có

thể thấy F.I.T đã và đang mạnh tay đầu tư vào các DN sản xuất hàng tiêu dùng, sản phẩm nông

nghiệp và sản xuất dược phẩm.

Giá trị thị trường của khoản đầu tư tại DCL (sở hữu 65% cổ phẩn) là khoảng 843 tỷ VNĐ

nhưng thị trường đang định giá giá trị công ty F.I.T chỉ vào khoảng trên 1,000 tỷ VNĐ – về cơ
bản là do công ty đã liên tục phát hành tăng vốn và vay nợ 850 tỷ VNĐ. F.I.T đã tăng tỷ lệ sở

hữu tại DCL từ dưới 25% lên trên 60% trong năm vừa qua. Phần lớn nguồn vốn từ đợt phát
hành cho F.I.T đang dùng để đầu tư thêm nhà máy Capsule mới , sự pha loãng cổ phiếu là một

nguyên nhân khiến cho P/E của DCL tăng mạnh. Cổ phiếu của DCL đang được giao dịch quanh

vùng P/E ~ 17x, kỳ vọng tăng trưởng EPS ~ 10% và thu nhập kỳ vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng
kép hàng năm ~ 20% trong năm 2016-2017.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Cập nhật ngày:

Báo cáo cập nhật thông tin doanh nghiệp về việc xây dựng nhà máy mới
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