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 TIN THẾ GIỚI

1. Chỉ số Chứng khoán thế giới

 DowJones   USA  Nikkei 225   Japan

 S&P500   USA  Hang Seng   Hongkong

 FTSE100   UK  KOSPI   Korea

2. Tin thế giới nổi bật

- Dầu tăng 4 tuần liền không ngừng nghỉ

 TIN TRONG NƯỚC

- Nợ công tăng nhanh gấp ba tốc độ tăng trưởng

19,963.8

2,277.0

09/01/2017

PHÒNG GIAO DỊCH HỘI TỤ TRÍ TUỆ - LAN TỎA THÀNH CÔNG

7,210.1

+64.51

+7.98

+14.74

+0.32%

+0.35%

19,454.3 -66.36 -0.34%

22,503.0 +46.32 +0.21%

2,049.1 +7.17 +0.35%+0.2%

Lần đầu tiên trong lịch sử, Dow Jones chỉ còn cách 1 điểm so với mốc 20,000 trong ngày thứ Sáu và Nasdaq
Composite cũng như S&P 500 chạm mức cao kỷ lục, nhờ đà tăng của cổ phiếu Apple. Kết thúc phiên giao dịch
ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tiến 64.51 điểm (tương ứng 0.32%) lên 19,963.8 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 7.98
điểm (tương ứng 0.35%) lên 2,276.98 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 33.12 điểm (tương ứng 0.6%) lên
5,521.06 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên sàn Nymex tiến
23 xu (tương ứng 0.4%) lên 53.99 USD/thùng, qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên 0.5%, dữ liệu
của FactSet cho thấy. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London cộng 21 xu (tương ứng 0.4%) lên
57.10 USD/thùng, đồng thời khép lại tuần qua với mức tăng 0.5%.

Trong ngày thứ Sáu, Kuwait cho biết sẽ cắt giảm sản lượng nhiều hơn cả hạn ngạch trong thỏa thuận và
hãng tin The Wall Street Journal cho hay Ả-rập Xê-út đã cắt giảm gần 500,000 thùng/ngày kể từ tháng
10/2016. Dữ liệu từ Baker Hughes công bố trong ngày thứ Sáu cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang
hoạt động tại Mỹ tiến 4 giàn lên 529 giàn, qua đó đánh dấu 10 tuần leo dốc liên tiếp.

Ngày 6-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm
2017 của Bộ Công thương (sáng) và Bộ Tài chính (chiều). Thủ tướng đã đi thẳng vào những vấn đề của hai
bộ này đang gặp phải và đưa ra các yêu cầu cụ thể để khắc phục.

Tại hội nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tỉ lệ nợ công tăng rất nhanh, mức
tăng trung bình trong năm năm qua là 18.4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Dư địa chính sách tài
khóa còn rất hạn hẹp, cân đối ngân sách khó khăn, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ.
Nên để có vốn đầu tư, vốn cho đầu tư phát triển, Chính phủ buộc phải đi vay.



 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

 Chỉ số

 Thanh khoản

 Khối ngoại

 NĐT NN mua ròng

 NĐT NN bán ròng

Cập nhật thông tin các Quỹ ETF

 Giá Chứng chỉ quỹ

 Premium/Discount

 VIC:VN  VIC:VN

 VCB:VN  MSN:VN

 VNM:VN  VNM:VN

 MSN:VN  HPG:VN

 HPG:VN  VCB:VN

20.85 triệu USD

19.62 triệu USD

19.30 triệu USD

16.57 triệu USD

15.83 triệu USD

 TOP tỷ trọng 

 SÀN HOSE SÀN HNX

82.09 +0.76 +0.94%

HPG, DXG, DPM, ITA, HBC

SAB, VNM, SSI, VCB, GTN

679.8 +3.99 +0.59%

tỷ đồng+288

tỷ đồng

+2,956 tỷ đồngtriệu CP+127

tỷ đồng+111

triệu CP+26

+15

1.19% -1.08%

0.62%13.47 0.13 -0.96% 22.77 0.14

264.91 254.52triệu USD triệu USD

7.84%

7.37%

7.26%

6.23%

5.95%

38.33

13.31 USD/CCQ 22.88 USD/CCQ

triệu USD 15.06%

36.63

35.72

31.46

18.47

triệu USD

triệu USD

triệu USD

triệu USD

14.39%

14.03%

12.36%

7.26%

VNM FTSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tuần đầu tiên của năm 2017 với những diễn biến khá tích cực. Chỉ
số VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp trong tuần và kết thúc ở mức 679.8 điểm, tăng 2.25% so với tuần trước

đó. Chỉ số HNX-Index cũng có mức tăng 2.46% lên 82.09 điểm.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 234.7 tỷ đồng (giảm nhẹ 7% so tuần trước đó), tương ứng
khối lượng mua ròng đạt hơn 2.3 triệu cổ phiếu. Việc khối ngoại trên HOSE mua ròng vẫn tương đối mạnh là có
công lớn đến từ giao dịch thỏa thuận của SAB. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng gần 118 tỷ đồng cổ phiếu SAB
(589,890 cổ phiếu), chỉ riêng trong phiên 6/1, SAB đã được khối ngoại mua ròng 100 tỷ đồng thông qua phương
thức thỏa thuận. Tiếp theo, VNM được khối ngoại mua ròng hơn 88.8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối ngoại mua ròng gần 52 tỷ đồng (gấp 4.3 lần so với giá trị mua ròng của tuần trước đó),
tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 4.88 triệu cổ phiếu. Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất mã
HUT, đạt hơn 18.8 tỷ đồng. PVS cũng được mua ròng trên 17.6 tỷ đồng. Hai mã SHB và CEO đều được mua ròng

trên 3 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu hai mã NTP và IVS, đạt lần lượt 1.8 tỷ đồng
và 1.2 tỷ đồng. Đây cũng là hai mã hiếm hoi trên HNX bị bán ròng trên 1 tỷ đồng.

HUT, SHB, PVS, SIC, DBC

NTP, PGS, CVT, WCS, MAC

 Tổng tài sản (NAV)



 TIN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin Doanh nghiệp nổi bật

- DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long

- IPA - CTCP Đầu tư I.P.A

- VIX - CTCP Chứng khoán IB

- DLR - CTCP Địa ốc Đà Lạt

- SD7 - CTCP Sông Đà 7

3. Kết quả kinh doanh nổi bật

- VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (UPCoM: IPA) cho biết vừa thành lập công ty con là CTCP Thương mại và Đầu
tư IPA Cửu Long với vốn điều lệ 410 tỷ đồng. Trước đó, IPA đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn điều lệ
của Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (tương ứng số vốn góp 50 tỷ đồng) với giá chuyển nhượng 110
tỷ đồng.

HĐQT CTCP Chứng khoán IB (VIX) đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017. Theo đó, VIX
sẽ phát hành tối đa 200 trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái
phiếu. Vốn thu được từ đợt phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. VIX dự kiến phát hành trong
quý 1/2017. Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm.

HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt (HNX: DLR) đã thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành riêng lẻ 3
triệu cp với giá 10,000 đồng/cp trong quý 1/2017. Theo đó có 8 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua. Vốn thu
được từ đợt phát hành khoảng 30 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị thi công xây dựng công trình, còn lại

đảm bảo một phần vốn tối thiểu để làm chủ đầu tư và thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo kế hoạch

CTCP Sông Đà 7 (SD7) vừa quyết định thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2). Theo đó, SD7 sẽ thoái
hết hơn 2.53 triệu cp, chiếm 16.65% vốn điều lệ của Sử Pán 2 với giá 7,000 đồng/cp. Như vậy, tổng giá trị
chuyển nhượng là 17.76 tỷ đồng. Trong khi đó, giá cổ phiếu SP2 đang giao dịch tại mức 4,000 đồng/cp.
Đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần trên là CTCP Đầu tư Thủy điện Việt Thành. 

HĐQT CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) vừa thông qua chủ trương đầu tư vào CTCP Dược phẩm
Euvipharm tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty có vốn điều lệ 542.8
tỷ đồng, DCL dự kiến sở hữu 90% vốn điều lệ, tương ứng phải chi ra hơn 488 tỷ đồng. Thời gian thực hiện
dự kiến trong quý 1/2017.

Báo cáo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang
Dũng cho biết lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của Vietcombank lũy kế cả năm 2016 đạt 14,605 tỷ
đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro tín dụng trong năm đã trích 6,392 tỷ đồng, qua đó nâng
dư quỹ dự phòng rủi ro 8,202 tỷ đồng, bằng 121% tổng nợ xấu. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận
trước thuế của Vietcombank đạt 8,212 tỷ đồng, tăng 23.4% so với năm 2015 và vượt 2.7% kế hoạch năm
2016.



- VLA - CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

 THỰC HIỆN QUYỀN

STT  Nội dung

1  Chuyển đổi cổ phiếu, sang SHB, ngày chốt 12/01, tỷ lệ 1/1

2  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 09/01/2017, tỷ lệ 3%

3  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 10/01/2017, tỷ lệ 8%

4  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 10/01/2017, tỷ lệ 10%

5  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 11/01/2017, tỷ lệ 25%

6  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 09/01/2017, tỷ lệ 5%

7  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 11/01/2017, tỷ lệ 10%

 Mã CK

20/01/2017

20/01/2017

20/01/2017

24/01/2017

Ngày GDKHQ

11/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

10/01/2017

09/01/2017

10/01/2017

12/04/2017

Ngày thực hiện

24/01/2017

24/01/2017

 VVF

 HTC

 VWS

 THG

 PSD

 RCC

 RCD

HDQT CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) thông qua ước kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể, ước doanh thu bán hàng và dịch vụ là 10 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm
11%. Theo đó, lãi ròng đạt 1.7 tỷ đồng, so với con số kế hoạch ban đầu là 1.4 tỷ đồng thì đã vượt đến 23%.
Được biết, tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 9%/ vốn điều lệ.


