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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 giảm hơn 2% xuống thấp nhất trong hơn 1 tháng

- Giá vàng châu Á chạm mức cao nhất hơn một tháng

- Venezuela tăng lương 50%, lạm phát dự kiến phi mã 1,600%

2,045.12 -3.66 -0.18%+0.52%

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên sàn Nymex sụt
1.14 USD (tương đương 2.2%) xuống 50.82 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London
lao dốc 1.3 USD (tương đương 2.4%) xuống 53.64 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng này đều khép phiên tại mức
thấp nhất kể từ ngày 07/12/2016, dữ liệu từ FactSet cho thấy.

Được biết, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu

Dầu mỏ (OPEC) đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 1/2017. Tuy nhiên, nhiều thành phần tham gia thị
trường vẫn nghi ngờ liệu các nhà sản xuất có tuân thủ cắt giảm sản lượng theo như thỏa thuận hay không.

Trong phiên giao dịch ngày 10/1, giá vàng tại thị trường châu Á leo lên mức cao nhất hơn một tháng qua,
nhờ sự suy yếu của đồng USD và những lo ngại rằng “vụ ly dị” giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu
(EU) sẽ không dứt điểm, thúc đẩy xu hướng mua vào các tài sản an toàn. 

Vào lúc 13 giờ 20 phút, tại thị trường Bengaluru (Ấn độ), giá vàng giao ngay tăng 0.5%, lên 1,187.01
USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ 5/12/2016 là 1,187.61 USD/ounce vào đầu phiên. 

Chính phủ Venezuela vừa công bố tăng lương tối thiểu lên 50% và lương hưu trong bối cảnh lạm phát phi
mã. Đây là đợt tăng lương thứ năm ở Venezuela trong vòng 1 năm nay.Biện pháp này sẽ có lợi cho người
lao động, lực lượng vũ trang và nhữngngười về hưu, theo Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo đó, lương tối thiểu hàng tháng của người lao động sẽ được tăng lên40 bolivar (khoảng 60 USD theo
tỉ giá chính thức mức cao nhấtvà 12 USD trên thị trường chợ đen). Tổng thống Nicolas Maduro cho biết
động thái này sẽ bảo vệ việc làm và thu nhập, theo BBC ngày 9-1."Trong giai đoạnchiến tranh kinh tế và
các cuộc tấn công mafia... chúng ta phải bảo vệ việc làm và thu nhập của người lao động", ông nói trên
chương trình truyền hình và phát thanh hàng tuần.
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 TIN TRONG NƯỚC

- Quỹ MEF III của Mekong Capital đầu tư vào công ty cầm đồ F88

 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

Chỉ số hai sàn đóng cửa trái chiều chủ yếu do sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Các cổ phiếu VCB (-
0.8%), CTG (-1.2%) và BID (-0.6%) gặp áp lực chốt lời sau khi tăng nhanh vài phiên gần đây gây cản trở VN-
Index trong khi trên sàn HNX thì ACB (+1.0%) và SHB (+2.1%) tăng điểm tích cực hỗ trợ chỉ số. Theo đó, VN-

Index đóng của ở mức dưới tham chiếu 681.07 điểm (-0.22%), chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp.
Ngược lại, HNX-Index tăng 0.43% lên 83.06 điểm.

Tổng GTGD đạt hơn 2,400 tỷ đồng, trong đó thanh khoản sụt giảm đáng kể trên HOSE, chỉ đạt 1,963 tỷ đồng (-
24.8%) khi thiếu vắng ngành dẫn dắt và giao dịch tập trung ở một số cổ phiếu nhất định.

Nhóm cổ phiếu ngành Thép vẫn nhận được sự quan tâm và đồng thuận tăng điểm khá (HPG, HSG, NKG, TLH,
SMC). Nhóm ngành Cao su tự nhiên tăng mạnh cùng giá cao su thế giới và dự báo của giới đầu tư do Thái Lan là
nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới đang gặp trận thiên tai lũ lụt lớn nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây tại
khu vực miền Nam - khu vực sản xuất cao su chính và điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung hàng hóa,
qua đó sẽ tạo áp lực tăng giá cao su trong thời gian tới. PHR, TRC, DPR cùng tăng mạnh.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên HOSE 19.0 tỷ đồng trong khi vẫn mua ròng trên HNX 4.9 tỷ đồng. Trong đó, cổ
phiếu được mua ròng đáng kể chỉ có VNM (+34.9 tỷ) trong khi các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là MSN (-
16.4 tỷ). Ngoài ra, không có giao dịch nào đáng chú ý.
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 SÀN HOSE

Ngày 10/1, Công ty quản lý quỹ Mekong Capital thông báo quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã
hoàn thành gói đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư F88. Không công bố cụ thể khoản đầu tư vào F88,
nhưng MEF III thường đầu tư từ 6 - 15 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc nắm quyền kiểm
soát.

Đây là thương vụ thứ ba của quỹ MEF III sau hai khoản đầu tư vào chuỗi nhà hàng Wrap & Roll và công ty
logistics ABA. F88 ra đời từ năm 2013, hiện đang cung cấp các dịch vụ cho vay thế chấp đa dạng các loại
tài sản như: ô tô, xe máy, điện thoại, laptop...

SÀN HNX
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 TIN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin Doanh nghiệp nổi bật

- MSN - CTCP Tập đoàn MaSan

- POT - CTCP Thiết bị Bưu điện

- NKG - CTCP Thép Nam Kim

- LIX - CTCP Bột giặt Lix

- HAR - CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

- QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi

- KDM - CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) thông báo sẽ thoái toàn bộ 1,709,800 cổ
phần của CTCP Thiết bị Bưu điện (mã chứng khoán POT niêm yết trên sàn HNX), tương đương 8.8% vốn
điều lệ của POT theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn HNX với giá tối thiểu là 22,000 đồng/cổ
phần. Nếu giao dịch thành công, GPBank sẽ không còn là cổ đông của POT.

Ngày 9/1/2017 HĐQT CTCP Thép Nam Kim (mã NKG-HoSE) đã quyết định thông qua việc phát hành cổ
phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng một phần năm 2016. Theo đó, tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 15%,
còn cổ tức tạm ứng cho năm 2016 là 35%. Nguồn vốn để chi trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế. Đợt phát

hành sẽ được thực hiện vào quý I/2017.

Ông Trịnh Bá Toàn nhà đầu tư cá nhân, đã mua 229,700 cp CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành
(KDM), nâng lượng sở hữu từ 223,500 đồng/cp (tỷ lệ 3.15%) lên 453,200 cp (tỷ lệ 638%). Giao dịch thực
hiện ngày 3/1/2017.

Trong khoảng thời gian từ 12/12/2016 đến 10/01/2017, bà Đoàn Thị Tám -Thành viên HĐQT, Kế toán
trưởng của CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) đã bán 87,780 cp LIX để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bà Tám nắm giữ là 179,500 cp (0.55%).

Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại An Dương Thảo Điền (HAR) đăng ký bán
3 triệu cp trong tổng số 5,742,628 cp (tỷ lệ 5.93%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương
thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 14/12/2016 đến 12/1/2017.

Theo thông tin công bố từ CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) cho biết, ngày 29/12/2016,
nhóm quỹ thuộc Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam đã trở thành cổ đông lớn của
công ty. Theo đó, nhóm quỹ thuộc Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam đã mua thêm
tổng cộng 293,900 cổ phiếu QNS, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.97% lên 5.13%.

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) thông báo 24/01 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng tỷ
lệ 50%. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/01. MSN dự kiến phát hành hơn 379 triệu cp

thưởng nguồn từ thặng dư vốn.
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- PIV - CTCP PIV

- FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta

2. Thông tin Doanh nghiệp Niêm yết, Đấu giá

- MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

- HGW - CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang

3. Kết quả kinh doanh nổi bật

- CNG - CTCP CNG 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%

HĐQT CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2016. Cụ thể, Công ty điều chỉnh kế hoạch doanh thu còn 827 tỷ đồng, giảm 25% so với kế hoạch ban đầu.
Theo đó, lãi ròng cũng được điều chỉnh giảm 17%, xuống mức 106 tỷ đồng. Tình hình sản xuất kinh doanh
lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CNG ghi nhận hơn 666 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 85 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, chỉ thực hiện 61% và 67% kế hoạch ban đầu.

Ngày 09/01, HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) đã quết định điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm
2017 lên mức 30% bằng tiền mặt và sẽ thực hiện trước tháng 6/2017. Công ty cũng dự kiến phát hành 9
triệu cp theo tỷ lệ 10:3 với mức giá 10,000 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu
động, sau phát hành, FMC sẽ tăng vốn lên 390 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mới đây đã gửi thông tin tới các cổ đông về việc chốt danh
sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(“VSD”) để chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên UpCom. Danh sách cổ đông để thực hiện
đăng ký lưu ký chốt vào ngày 20/01/2017. Sau thời điểm chốt Danh sách cổ đông, các thủ tuc chuyển
nhượng cổ phần sẽ dừng cho đến ngày cổ phiếu MSB được giao dịch trên UpCom.

Ngày 11/02, gần 17.5 triệu cp HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang chính thức
giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 15,500 đồng/cp. CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu
Giang được thành lập vào năm 2004. Công ty đi vào hoạt động với hình thức CTCP vào năm 2011. Vốn
điều lệ đến 08/09/2016 gần 175 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nắm hơn 96% cổ
phần.

Nhiều thành viên trong HĐQT của CTCP PIV (HNX: PIV) đăng ký mua tổng số lượng 2.5 triệu cp. Trong đó,
riêng Chủ tịch HĐQT Hoàng Thị Hoài đăng ký mua 1.4 triệu cp. Hai thành viên HĐQT khác là Nguyễn
Trọng Đức và Nguyễn Thu Huyền cũng lần lượt đăng ký mua lần lượt 500,000 cp và 600,000 cp.
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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 tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 10%
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LƯU Ý: Nội dung thư này hay bất cứ tài liệu đính kèm nào được chỉ được sử dụng bởi người nhận cụ thể và có thể bao gồm các

thông tin bảo mật và/ hoặc có giá trị pháp lý. Nếu bạn không phải là người nhận chính xác của thư này, làm ơn xóa thư gốc hay

bất cứ bản sao nào của thư này, thông báo người gửi qua thư hoặc điện thoại và chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi cho sự bất

tiện này.

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 


