
BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ
MÃ CỔ PHIẾU: SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn

HỘI TỤ TRÍ TUỆ - LAN TỎA THÀNH CÔNG

NGÀY KHUYẾN NGHỊ 29/12/2016 KQKD (tỷ đồng) 2014 2015 2016F

Giá hiện tại: 19,750 Tổng Doanh thu 1,353 1,641 1,700

Giá mục tiêu: 23,000 Tổng nợ 3,141 6,670 6,477

GTGD/ngày (20N): 24,409 Lợi nhuận gộp 875 1,017 1,070

LNST 745 851 835

Cổ tức: 10.0%

Kỳ vọng tăng: +16.5%

Tổng mức sinh lời: +26.5%

NGÀNH NGHỀ SSI VNI MÔ TẢ DOANH NGHIỆP

Vốn hóa (tỷ đồng): 9,238 Chỉ số P/E (trượt): 34.60 16.2

SLCP Lưu hành (triệu): 490 Chỉ số P/B (hiện tại): 40.60 1.9

Sở hữu Nhà nước: 0.00% Chỉ số EPS: 573 -

Sở hữu Nước ngoài: 57.5% Chỉ số ROE: 12.2% 12.1%

Sở hữu khác: 42.2% Chỉ số ROA: 6.1% 2.1%

THÔNG TIN VÀ NHẬN ĐỊNH CƠ BẢN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Vùng tích lũy:   19,000 - 19,500

Vùng hỗ trợ:   18,000 - 18,500

Vùng kỳ vọng:      22,500 - 23,500

KHUYẾN CÁO: 

Những khuyến nghị đưa ra trên đây được thực hiện bởi Môi giới trực tuyến VNDIRECT. 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. 

- Ngưỡng cản chéo tại vùng 20,000 là yếu tố quyết định đến việc SSI
có thể bứt phá lên trở lại vùng đỉnh cũ hay không. Hiện tại các yếu tố
kỹ thuật đang khá ủng hộ sau phiên break vào ngày 19/12. 

- Xem xét giải ngân trong vùng tích luỹ từ 19,000 – 19,500, gia tăng
mạnh khối lượng khi vượt qua vùng 20,000 – 20,500.

SSI được thành lập ngày 30/12/1999, đặt trụ sở chính tại TP. HCM và
hoạt động với hai nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán và Tư vấn Đầu tư
Chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu là 6,000,000,000 đồng. Tháng

12/2006: Cổ phiếu SSI đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội - HNX. Tháng 10/2007: SSI chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HOSE

PHÒNG GIAO DỊCH

-Vừa qua Daiwa Securities Group đăng ký mua thêm 11 triệu cổ phiếu SSI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 17.8%. Từ đầu năm, Daiwa đã mua tổng cộng 26.5 triệu cổ
phiếu SSI. Nếu giao dịch trên thành công, Daiwa sẽ nắm 85 triệu cổ phiếu SSI và tỷ lệ sở hữu của Daiwa tại SSI sẽ tăng lên 17.84% (tăng 2.29%) từ mức hiện tại
là 15.55%. Nếu Daiwa nâng tỷ lệ sở hữu như trên, thì tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại SSI có thể tăng lên khoảng 60% so với con số hiện tại là 57.5%

- Bước sang năm 2017 sẽ xuất hiện một số xu hướng chính ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành chứng khoán. Chủ yếu do có cải cách thị trường như áp dụng
giao dịch chứng khoán phái sinh, cho phép giao dịch trong phiên cùng với đó là làn sóng IPO của các công ty lớn. Tác động chính của những cải cách trên là tăng
lựa chọn sản phẩm đầu tư cũng như tăng mức độ linh hoạt khi giao dịch. Đồng thời quá trình tái cơ cấu trong ngành cũng sẽ được đẩy nhanh thông qua việc
nâng vốn pháp định đối với các nghiệp vụ cung cấp cho khách hàng; từ đó sẽ buộc các công ty chứng khoán phải tăng vốn. Và điều này về cơ bản sẽ có lợi cho 3
công ty chứng khoán lớn nhất có tiềm lực về vốn trong đó có SSI, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh và được phép giao dịch trong ngày.

- Dự báo năm 2017 LNST đạt 966 tỷ đồng (tăng trưởng 15.8%) – Doanh thu đạt 1,833 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) nhờ có những xu hướng mới của thị trường.
LNTT đạt 1,240 tỷ đồng do không còn một số khoản lỗ từ mua bán chứng khoán.
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