
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 664.72 79.56 53.52

Thay đổi (%) 0.18% 0.67% 0.20%

KLGD (triệu) 99.26 22.98 3.52

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng) 1,837.3 246.9 66.2

GTGD thỏa thuận (tỷ đồng) 341.1 55.0 77.6

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị mua (tỷ đồng) +393.14

Giá trị bán (tỷ đồng) -354.40

Chênh lệch (tỷ đồng) +38.74

GTGD NĐT NN/Tổng GTGD (%) 32.2%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT

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

SSI 15/11/2016 19.5 19.7 1.0% 18.0

FPT 11/11/2016 41.0 43.5 6.0% 37.0

HSG 15/11/2016 41.8 51.7 23.8% 40.0

VHC 05/12/2016 52.0 58.1 11.7% 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. 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1.22 điểm (0.18%) lên mức 664.72 điểm. Toàn
sàn có 117 mã tăng, 117 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0.53 điểm (0.67%) lên 79.56 điểm. Thống kê trên
toàn sàn có 86 mã tăng, 69 mã giảm và 187 mã đứng giá.

Diễn biến trong phiên chiều vẫn không có quá nhiều thay đổi so với phiên sáng. Các cổ phiếu

trụ cột trên thị trường vẫn phân hóa mạnh và khiến hai sàn biến động với biên độ hẹp quanh

mốc tham chiếu. Trong đó, động lực tăng điểm chính của chỉ số VN-Index vẫn đến từ VNM.
Thông tin F&N Dairy Investment đăng ký mua 21 triệu cổ phiếu dù không giúp VNM bứt phá

mạnh mẽ trong phiên hôm nay, tuy nhiên, với mức tăng 2% vẫn tạo lực đỡ vừa đủ giúp duy trì
sắc xanh của chỉ số VN-Index.

Ở chiều ngược lại, vẫn còn khá nhiều cổ phiếu lớn khác trên thị trường giảm giá như BID, VCB,

GAS, PVC…và gây trở ngại lớn cho đà tăng của hai chỉ số.

Giao dịch trên thị trường phiên hôm nay nhìn chung là khá chậm chạp. Tổng giá trị giao dịch

trên HOSE và HNX chỉ đạt hơn 2.500 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận chiếm tới 450 tỷ
đồng. Trong đó, các cổ phiếu BĐS vừa và nhỏ như FLC, OGC, HQC… vẫn hút dòng tiền khá tốt.

FLC vươn lên dẫn đầu khối lượng khớp lệnh trên thị trường, đạt hơn 10 triệu cổ phiếu. FLC
chốt phiên giảm 130 đồng xuống 5,130 đồng/CP. Đáng chú ý, STB bất ngờ có giao dịch mạnh

và khớp lệnh tới hơn 6.5 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, NVL tăng trở lại 100 đồng lên 60,100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3.2 triệu cổ

phiếu. Phiên hôm nay, NVL còn có giao dịch thỏa thuận gần 3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị
giao dịch đạt tới hơn 168 tỷ đồng.
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GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHẬM CHẠP. HAI SÀN TĂNG NHẸ

HSG - CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN

PHÒNG GIAO DỊCH

GIỮ NGUYÊN KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2017. 

Như báo cáo phân tích trước chúng tôi đưa ra, năm 2016 HSG ghi nhận doanh thu chỉ tăng 2%
nhưng lợi nhuận ròng tăng tới 130% so với năm trước. Sản lượng tăng 22% nhờ công suất

tăng từ trước, nhưng chênh lệch giữa giá nguyên liệu đầu vào và giá bán giúp biên lợi nhuận

gộp tăng 8,6%. Trong quý 1/2016, giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh hơn giá bán, đến quý 2
và quý 3, giá thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trở lại khiến giá trị HRC tồn kho tăng lên và nới
rộng chênh lệch giá giá đầu vào và giá đầu ra. Tuy nhiên sang quý 4/2016, tác động của tồn

kho nguyên liệu giá thấp trở lại bình thường.

Như vậy quý 4/2016 tới đây lợi thế về giá hàng tồn kho của HSG đã không còn và lợi nhuận
trở lại bình thường sau chuỗi thời gian biến động. 

Triển vọng năm 2017 của HSG đến từ sự mở rộng hệ thống đại lí. HSG là doanh nghiệp tôn mạ

có hệ thống phân phối hàng đầu với 212 đại lý trực thuộc (9T2016). Trong năm tới, HSG tiếp

tục có kế hoạch mở rộng số đại lý lên 300 và tiến đến các khu vực miền Trung và miền Bắc.
Đồng thời, đầu năm 2017, nhà máy ống thép và ống nhựa Hà Nam và nhà máy tôn mạ Nhơn
Hội (Bình Định) sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, khu liên hợp Cà Ná có thể gây ra gánh nặng về

vay nợ, và tạo ra nhu cầu tăng vốn đối với tập đoàn trong ngắn hạn.

Quan điểm đầu tư – Chốt lãi. Giá cổ phiếu HSG đã tăng hơn 20 % kể từ tháng 11. Các thông
tin hỗ trợ cũng đã phản ánh hầu hết vào giá. Nhà đầu tư có thể chốt lãi và xem xét giải ngân lại

khi HSG có dấu hiệu điều chỉnh trong thời gian tới.
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