
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 663.50 79.03 53.41

Thay đổi (%) -0.05% 0.20% -0.36%

KLGD (triệu) 101.52 23.07 2.80

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng) 1,980.4 232.1 69.6

GTGD thỏa thuận (tỷ đồng) 241.8 79.5 114.5

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị mua (tỷ đồng) +215.31

Giá trị bán (tỷ đồng) -286.05

Chênh lệch (tỷ đồng) -70.75

GTGD NĐT NN/Tổng GTGD (%) 20.8%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT

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

TLH 15/11/2016 11.0 13.1 19.1% 10.0

FPT 11/11/2016 41.0 42.2 2.9% 37.0

HSG 15/11/2016 41.8 46.2 10.5% 40.0

VHC 05/12/2016 52.0 54.0 3.8% 50.0

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. 

Phiên giao dịch ngày 28/12/2016, hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đã kết thúc trong sự trái
chiều. Chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.36 điểm (-0.05%) xuống 663.5 điểm. Toàn sàn có 119 mã

tăng, 107 mã giảm và 77 mã đứng giá. Sắc đỏ ở nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn chiếm ưu thế hơn.

Các mã như BID, BVH, VIC, VCB, PGD, MSN, GAS… đều đồng loạt giảm giá và tạo áp lực tương
đối lớn lên chỉ số VN-Index.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0.16 điểm (0.21%) lên 79.03 điểm. Toàn sàn có 69 mã

tăng, 76 mã giảm và 200 mã đứng giá. Trong nhóm HNX-30, số mã tăng vẫn chiếm áp đảo với

những mã như NTP, ACB, VCS…

Phiên sáng nay, cổ phiếu NVL (Novaland) tiếp tục gây bất ngờ với việc khối lượng khớp lệnh
tăng vọt lên mức gần 3.5 triệu cổ phiếu. NVL vẫn tăng kịch trần lên mức 60,000 đồng/CP và có

dư mua giá trần gần 500 nghìn cổ phiếu.

Thị trường về cuối phiên giao dịch vẫn diễn ra chậm chạp, dòng tiền chỉ tập trung vào một số
cổ phiếu nhất định. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu BĐS trong phiên hôm nay giao dịch rất sôi

động như FLC, HQC, SCR, OGC, ITA, NVL… Đáng chú ý nhất phải kể đến đó chính là NVL. Ngay

trong phiên đầu giao dịch trên HOSE, NVL đã khớp lệnh lên tới hơn 7.2 triệu cổ phiếu và toàn
bộ là ở mức giá trần. Khép phiên giao dịch, NVL đứng ở mức 60,000 đồng/CP và có dư mua giá

trần hơn 850 nghìn cổ phiếu. Trong khi đó, FLC tăng trần lên mức 5,260 đồng/CP và khớp
lệnh mạnh nhất thị trường, đạt hơn 9.4 triệu cổ phiếu.

Việc dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu cụ thể và phần lớn là cổ phiếu vừa và nhỏ nên
thanh khoản thị trường không quá cao. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt hơn

2,600 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận đã chiếm trên 400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vẫn còn khá nhiều cổ phiếu lớn khác duy trì được sắc xanh như KDC, HPG,

HSG, VNM, ROS… Trong đó, VNM tăng 1,000 đồng lên 126,000 đồng/CP. F&N Dairy
Investments vừa thông báo đăng ký mua vào 21.7 triệu cổ phiếu VNM.
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THỊ TRƯỜNG KẾT PHIÊN TRONG SỰ TRÁI CHIỀU CỦA 2 SÀN

MWG - CTCP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

PHÒNG GIAO DỊCH

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG ĐẦY THAM VỌNG CHO NĂM 2017. 

MWG đã hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2015 vào ngày 14/12 – MWG đã phân
phối xong 7.331 triệu cổ phiếu gồm 7.062 triệu cổ phiếu phát hành thêm (4.82% số lượng cổ

phiếu lưu hành) và 0.269 triệu cổ phiếu quỹ cho các lãnh đạo chủ chốt trong chương trình

ESOP cho năm 2015. Trong tháng 12/2016, room khối ngoại sẽ mở lại là 6.158 triệu cổ phiếu
do 50% cổ phiếu ESOP cuối cùng của năm 2014 và 50% cổ phiếu ESOP đầu tiên của năm 2015
được tự do chuyển nhượng và chính thức giao dịch. Room của MWG đã đầy kể từ tháng

3/2015. Tuy vậy vẫn có các lô cổ phiếu giao dịch thỏa thuận giữa các NĐTNN.

Do KQKD 11 tháng đầu năm sát với dự báo ban đầu của chúng tôi nên khả năng MWG sẽ đạt
doanh thu là 44.17 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 74.9%) và LNST đạt 1,643 tỷ đồng (tăng
trưởng 52.7%) trong cả năm 2016. Theo đó EPS đạt 9,797 đồng; P/E dự phóng là 15.9 lần. 

Dự báo cho năm tới, MWG đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt

63.280 tỷ đồng (tăng trưởng 42,7% so với dự báo cho năm 2016) và lợi nhuận đạt 2.200 tỷ
đồng (tăng trưởng 33,9% so với dự báo cho năm 2016).

Quan điểm đầu tư Khả quan. Định giá hiện tại đã ở mức hợp lý với P/E dự phóng năm 2017

là 12.4 lần. Có vẻ công ty đã đặt kế hoạch tăng trưởng ở mức khá nhằm giữ đà tăng trưởng cho
tới khi mảng siêu thị mini đóng góp doanh thu lợi nhuận trong vài năm tới với giả định mọi
việc diễn ra thuận lợi. Khi đó tăng trưởng của MWG sẽ bùng nổ kể từ năm 2018, định giá hiện

tại sẽ trở lên cực rẻ và trở nên tương đối hấp dẫn với các nhà đầu tư. MWG có thể sẽ thành

công với mô hình Bách hoá Xanh nhưng cần vài năm hoàn thiện trước khi đạt được lợi nhuận
bền vững từ mảng đầu tư này.
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