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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 xuống đáy 3 tuần trước nỗi lo gia tăng sản lượng

 TIN TRONG NƯỚC

- Thị trường bảo hiểm tăng trưởng mạnh trong năm 2016

2,044.93 -3.85 -0.19%+0.38%

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên sàn Nymex lao
dốc 2.03 USD (tương đương 3.8%) xuống 51.96 USD/thùng, mức đóng cửa thóng nhấp kể từ ngày
16/12/2016, dữ liệu từ FactSet cho thấy. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London sụt 2.16 USD
(tương đương 3.8%) xuống 54.94 USD/thùng, mức thấp nhất trong 2 tuần rưỡi.

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, mức cao nhất kể từ tháng 12/2015, đồng thời đánh dấu 10 tuần leo dốc liên
tiếp. Đà tăng của sản lượng dầu tại Mỹ được cho là do giá dầu tăng cao sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng
32.5 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hồi cuối tháng 11/2016.

Năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm đạt xấp xỉ 102,000 tỉ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo
hiểm ước đạt 86,049 tỉ đồng, tăng 22.74%; doanh thu hoạt động đầu tư ước 15,718 tỉ đồng, theo bà Phạm
Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. Riêng doanh thu phí bảo hiểm
nhân thọ tăng cao kỷ lục với mức tăng 30.5%, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12.5%.

Bộ Tài chính ước tính các công ty bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 186,570 tỉ đồng, tăng 16% so với
năm 2015, với tỷ lệ khoảng 75% là đầu tư dài hạn; đồng thời đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 25,870 tỉ đồng.
Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm đạt xấp xỉ 240,000 tỉ đồng, tăng hơn 18%; tổng dự phòng nghiệp
vụ của các doanh nghiệp đạt xấp xỉ 145,00 tỉ đồng, tăng 24%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt gần 53,000 tỉ

đồng, tăng hơn 15%.
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22,558.69 +55.68 +0.25%



- Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 29.4 tỷ USD

 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

 Tổng tài sản (NAV)

VNM FTSE

Các chỉ số vẫn giữ được đà tăng nhờ sự tích cực đến từ các cổ phiếu ngân hàng như VCB, CTG, BID và ACB.
Thanh khoản của thị trường giảm so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn giữ ở mức khá, GTGD trên sàn HOSE
giảm 11.7% trong khi GTGD của sàn HNX không có biến động đáng kể. Dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm
cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu Bluechip như CII, VNM, HBC, NVL, HPG, HSG, CTD,… Khối ngoại mua

ròng +53,4 tỷ đồng trên sàn HSX, trong đó VNM và VCB là hai cổ phiếu được khối này mua vào đáng kể nhất, ở
chiều ngược lại thì DXG là mã bị NĐTNN bán ra nhiều nhất.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, CTG, BID và ACB tiếp tục tăng trong khi các mã còn lại đều từ tham chiếu
trở xuống. Nhiều lý do đã được đưa ra để lý giải cho việc các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng trong những
phiên gần đây nhưng cũng khó để khẳng định được đâu là nguyên nhân thực sự. Tuy nhiên bức tranh sẽ có sự
phân hóa khi nhìn vào khả năng tăng trưởng của từng ngân hàng, VCB và ACB có lẽ đang là hai lựa chọn tốt nhất
để đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời điểm này nếu xét về khả năng tăng trưởng cũng như chất
lượng tài sản.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục diễn ra theo chiều hướng tương đối tích cực. Cụ thể, họ mua vào hơn 6.7 triệu
cổ phiếu, trị giá hơn 343.4 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 6.9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 290.6 tỷ đồng. Tổng khối
lượng bán ròng đạt 103,093 cổ phiếu, tuy nhiên nếu tính về giá trị thì họ vẫn mua ròng hơn 52.7 tỷ đồng.

PVS, VCG, HAT, NET, MCC

MAS, CEO, BVS, VND, PDB
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DXG, DPM, HBC, HSG, NT2

VNM, VCB, GTN, VIC, SSI

682.57 +2.77 +0.41%
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triệu CP+27

+0.05

 SÀN HOSE

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu không đạt chỉ tiêu như Quốc hội nhưng năm 2016 Việt Nam vẫn đạt được
những con số ấn tượng. Bộ Công Thương cho biết năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2.68 tỷ USD, chiếm 1.52%
kim ngạch xuất khẩu. Thị trường nhập khẩu hàng Việt nhiều nhất là Mỹ. Hiện nay, Việt Nam xuất siêu sang
Mỹ đạt 29.4 tỷ USD, tăng 14.8% so với năm 2015.

Cụ thể, năm 2016 xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đạt 38.1 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ đạt 8.7
tỷ USD. Cán cân thương mại Việt Nam- Mỹ xuất siêu 29.4 tỷ USD. Những sản phẩm chủ lực xuất sang Mỹ

gồm dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, mũ, ô dù, thủy sản...

SÀN HNX



 VIC:VN  VIC:VN

 VCB:VN  MSN:VN

 VNM:VN  VNM:VN

 MSN:VN  HPG:VN

 HPG:VN  VCB:VN

 TIN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin Doanh nghiệp nổi bật

- TA9 - CTCP Xây lắp Thành An 96

- VFR - CTCP Vận tải và Thuê tàu

2. Thông tin Doanh nghiệp Niêm yết, Đấu giá

- QNC - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- AMP - CTCP Armephaco

3. Kết quả kinh doanh nổi bật

- VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tại hội nghị tổng kết năm 2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) cho

biết, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 8,212 tỷ đồng, tăng 23.4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của
Vietcombank ở mức 1.44%, giảm 0.4% so với cuối năm 2015. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở
mức cao, tương đương 121%. Với kết quả đó, năm 2017 Vietcombank phấn đấu tổng tài sản tăng 11%, tín
dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1.5% và lợi nhuận trước thuế
tăng 12% (9,200 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9 - HNX) thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức
năm 2016 bằng tiền. Theo đó, ngày 24/1/2017 tới đây, TA9 sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm
ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2,500 đồng). Ngày thanh
toán cổ tức vào 16/2/2017

Ngày 09/01, HĐQT CTCP Vận tải và Thuê tàu (HNX: VFR) quyết định bãi nhiệm chức vụ Thành viên đồng
thời là Chủ tịch HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung và bầu bà Nguyễn Thị Phượng thay thế kể từ ngày
09/01. Được biết tân Chủ tịch của VFR sinh năm 1977 tại Hà Nội hiện không nắm giữ cổ phiếu VFR nào.
Ngoài ra, VFR cũng vừa bãi nhiệm chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Minh và bổ nhiệm bà Vũ
Thị Kim Thanh tạm thời làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 05/01. Bà Thanh hiện đang nắm giữ
hơn 10% vốn VFR.
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CTCP Xi măng & Xây dựng Quảng Ninh (HNX: QNC) công bố thông tin sẽ phát hành riêng lẻ 15 triệu cp cho
cổ đông chiến lược. Được biết, đợt phát hành này với mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ đến hạn của Công
ty và bổ sung vốn lưu động.Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong
vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến là quý I/2017.

CTCP Armephaco đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với ngày lên sàn
đầu tiên vào ngày 12/01/2017. Số lượng cp chào sàn là 13 triệu cp, giá tham chiếu 15,800 đồng/cp. Theo

đó, mã giao dịch được cấp là AMP. Tiền thân là Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội, được thành
lập năm 1996, AMP thực hiện chuyển đổi mô hình theo hình thức CTCP vào năm 2010 với vốn điều lệ 130
tỷ đồng. Công ty chưa thực hiện lần tăng vốn nào tính đến 20/10/2016. Trong đó, ông Lê Minh Thắng và
Bộ Quốc phòng là hai cổ đông lớn nhất với 38% và 29% vốn.
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- CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 THỰC HIỆN QUYỀN

STT  Nội dung

1  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 6%

2  Đăng ký quyền mua, ngày chốt 17/01/2017, tỷ lệ 1/1

3  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 15%

4  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 4.2%

5  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 17/01/2017, tỷ lệ 10%

6  Cổ phiếu thưởng, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 20/1

7  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 5%

8  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 17/01/2017, tỷ lệ 7%

9  Cổ phiếu thưởng, ngày chốt 18/01/2017, tỷ lệ 10/1

10  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 5%

11  Cổ tức bằng cổ phiếu, ngày chốt 17/01/2017, tỷ lệ 100/32

12  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 09/02/2017, tỷ lệ 5%

13  Cổ phiếu thưởng, ngày chốt 17/01/2017, tỷ lệ 100/53

14  Cổ tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 10%

Sáng ngày 09/01/2017, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (HOSE: CTG) tổ chức Hội
nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2017. Ông Nguyễn Văn
Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cho biết, năm 2016 lợi nhuận của VietinBank ước đạt 8,250 tỷ đồng,
tăng 12% so với năm 2015, hoàn thành 104% kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra đầu năm; với tỷ suất sinh lời ROE
và ROA lần lượt là 10.9% và 1%. Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt
947,000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động của
VietinBank ước đạt 862,000 tỷ đồng, tăng 21%, tương đương 106% kế hoạch. 
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