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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 mạnh do USD suy yếu

- WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2.7% năm 2017

 TIN TRONG NƯỚC

- Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 59,400 tỷ đồng.

2,075.17 +30.05 +1.47%+0.21%

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 trên sàn Nymex tăng
1,43$ (tương ứng 2.8%) lên 52.25 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London tăng
1.46$ (tương ứng 2.7%) lên 55.10 USD/thùng.

Giá dầu tăng hơn 2,5% vào thứ tư, mức tăng ngày lớn nhất trong hơn một tháng do đồng đô la Mỹ suy yếu
sau cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và tin Ả Rập Saudi cắt giảm xuất khẩu
sang thị trường châu Á.

Ngân hàng thế giới (WB) hôm 10/1 dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng nhẹ trong năm 2017 sau khi trải
qua một thời kỳ tăng trưởng ảm đạm do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo thể chế
tài chính quốc tế này, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 2,7% trong năm nay, cao hơn so với mức tăng
trưởng 2,3% của năm 2016.

Sở dĩ tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2016 thấp hơn so với dự báo là do cũng giống như nhiều nền
kinh tế phát triển khác, trong nửa đầu năm ngoái, kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do tác động của đồng
USD mạnh và giá dầu sụt giảm.

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến
dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
của ngành Thanh tra. Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 59,400 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, năm 2016, toàn ngành
Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, trên các mặt công tác đều có
sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất nước, giữ vững kỷ cương pháp
luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
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7,290.5

+98.75

+6.42

+15.02

+0.5%

+0.28%

19,364.67 +63.23 +0.33%
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- Ngành sữa đạt doanh thu trên 95,000 tỷ đồng năm vừa qua

 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

Thị trường về cuối phiên giao dịch diễn ra khá khởi sắc, lực cầu bất ngờ dâng cao đã giúp kéo nhiều cổ phiếu
lớn lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, các cổ phiếu ngân hàng như BID, CTG, VCB, STB, MBB, ACB… vẫn là trụ
đỡ chính của thị trường. VCB sau một hồi rung lắc đã tăng trở lại 50 đồng lên 38,450 đồng/CP. CTG tăng mạnh

800 đồng lên 17,700 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2 triệu cổ phiếu. BID tăng 500 đồng lên 16,600 đồng/CP và
khớp lệnh mạnh nhất thị trường, đạt hơn 7.29 triệu cổ phiếu.

Các cổ phiếu lớn như GAS, FPT, VNM, VIC, HPG, HSG… cùng đồng loạt tăng giá và giúp duy trì sắc xanh của hai
chỉ số. SAB bất ngờ tăng mạnh 5,500 đồng lên 210,000 đồng/CP. HSG tăng 800 đồng lên 51,800 đồng/CP và
khớp lệnh hơn 1 triệu cổ phiếu. Sắc đỏ trên thị trường đã thu hẹp lại đáng kể, một vài cổ phiếu trụ cột vẫn còn
giảm giá trong phiên hôm qua bao gồm MSN, DBC, PGS, PLC… tuy nhiên, mức giảm của các cổ phiếu này đều

không quá mạnh.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DAH tăng kịch trần lên mức 8.01 đồng/CP và có giao dịch rất mạnh, đạt hơn 7
triệu cổ phiếu. Trong khi đó, CDO đã chính thức có phiên giảm sàn thứ 26 liên tiếp, với lượng dư bán giá sàn

vẫn ở mức cao, đạt trên 4 triệu cổ phiếu. Khối ngoại tiếp tục tham gia dò đáy cổ phiếu này bằng việc mua ròng
hơn 494 nghìn đơn vị. Trong khi đó, DHM cũng có phiên giảm sàn thứ 11 liên tiếp nhưng đã có dấu hiệu được
bắt đáy trở lại khi khớp lệnh hơn 2.7 triệu cổ phiếu và có dư mua giá sàn gần 200 nghìn cổ phiếu.

TFC, SIC, PVS, PGS, BVS

VE1, VNR, NTP, THS, HVA

USD/CCQ 23.06 USD/CCQ
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83.49 +0.43 +0.52%

VCB, CII, HSG, NT2, DXG

VNM, SAB, CTG, VFG, NVL

687.16 +6.09 +89%

tỷ đồng+284

tỷ đồng

+2,431 tỷ đồngtriệu CP+109

tỷ đồng+41.3

triệu CP+23

+2.9

 SÀN HOSE

Năm 2016, tổng doanh thu toàn ngành sữa ước đạt trên 95,000 tỷ đồng, trong đó, riêng Vinamilk, doanh
nghiệp lớn nhất ngành sữa đạt 42,600 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD. Hai mảng chính quyết định sự tăng

trưởng của toàn ngành sữa trong nước và cũng là 2 mặt hàng quan trọng nhất là sữa nước và sữa bột.
Riêng tổng giá trị trường của 2 mảng này đã chiếm gần 3/4 giá trị thị trường. Trong đó sữa tươi đạt sản
lượng trên 1 tỷ lít, còn sữa bột có sản lượng 97.3 nghìn tấn, tăng 19.5%.

Theo dự báo của Eurominonitor International, sữa là mặt hàng còn nhiều cơ hội tăng trưởng trong ngành
hàng tiêu dùng nhanh, do thu nhập của người dân ngày một tăng, kèm theo đó là nhu cầu tiêu dùng sữa
tăng cả ở thành thị lẫn nông thôn. Hiện mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp so với
các nước trong khu vực và thế giới. Và theo xu hướng chung của thị trường thế giới thì ngành sữa Việt
Nam vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng.

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

- SAB - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

- VTB - CTCP Viettronics Tân Bình

- NPS - CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè

- STG - CTCP Kho vận Miền Nam

- SEA - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex)

- FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta

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.

HĐQT CTCP Vietronics Tân Bình (HOSE: VTB) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với lãi
ròng vượt kế hoạch hơn 7%. Cụ thể, doanh thu 2016 được ghi nhận gần 755 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế
đạt 15.4 tỷ đồng, vượt 7% so với con số kế hoạch 14 tỷ đồng và tăng 19% so với năm 2015. Ngoài ra,
HĐQT đã chấp thuận việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vũ Hoàng Chương.

ĐHĐCĐ CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè (HNX: NPS) thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện các chỉ
tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. Cụ thể, NPS ghi nhận tổng doanh thu hơn 33.4 tỷ đồng, chỉ
thực hiện 69% kế hoạch năm, giảm 22% so với năm trước. Theo đó, NPS còn ghi nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng.
Cũng trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, ban lãnh đạo NPS đã thông qua các quyết định ngừng
hoạt động sản xuất may mặc và hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội.

STG: Ngày 5/1/2017, HĐQT CTCP Kho vận miền Nam (Sotrans, mã STG-HoSE) đã thống nhất với phương
án chào mua công khai 22.300.000 cổ phiếu STG do Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex,
mã GEX- UPCoM) đề xuất. Trong thông báo của mình, HĐQT Sotrans cũng đề nghị Gelex tiếp tục hợp tác
và hỗ trợ Sotrans trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai.

SEA: Ông Vũ Văn Tiền - Thành viên, Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ
phần (Seaprodex; mã SEA - UPCoM) đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2016. Lý do đưa đơn từ
nhiệm được ông Tiền đưa ra là trong thời gian sắp tới, do điều kiện thời gian và nhiều công việc cá nhân
nên ông khó có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị là Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty.

Ngày 11/1, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1/7/2017 ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi làm đại
diện phần vốn nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Xanh được bổ nhiệm là

thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2011 bắt đầu là đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty này 
từ 4/8/2016 cùng vị trí Phó Tổng Giám đốc.
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 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 tức bằng tiền, ngày chốt 16/01/2017, tỷ lệ 10%

24/02/2017

17/04/2017

 DAG 16/01/2017

 HFC 17/01/2017

16/03/2017

24/01/2017

 AAM 09/02/2017

 THA 16/01/2017

 DTH

 HFC

 HNP

 CX8

 KHA

 DAG

 MAC

 CTG

 EIG

25/01/2017

09/02/2017

17/04/2017

23/01/2017

16/02/2017

18/04/2017

Ngày GDKHQ

13/01/2017

16/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

16/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

16/01/2017

17/01/2017

25/01/2017

Ngày thực hiện

17/04/2017

24/01/2017

Trân trọng ! 
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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 

 Mã CK


