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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Cổ phiếu nhóm Dầu khí giảm giá hàng loạt nhưng VN-Index vẫn tăng nhẹ 0.3% nhờ cổ phiếu Bluechip
VCB, BVH, VIC và VNM tăng giá. 3 nhóm cổ phiếu tăng giá nổi bật nhất trong phiên hôm nay thuộc về
Tiêu dùng & Bán lẻ, Vật liệu và Dược phẩm. HNX-Index tăng 0.2% nhưng xu hướng tăng ngắn hạn
đang yếu hẳn, thể hiện qua đường hội tụ phân kỳ MACD đang đi xuống và gần chạm đường tín hiệu,
đường trung bình động 5 ngày - MA5 đã cắt dưới cận trên. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt 34%
lên 3,500 tỷ, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 24%, tương đương 820 tỷ. DBC và VNM có lượng
cổ phiếu giao dịch thỏa thuận cao nhất 235 tỷ và 155 tỷ.
Cổ phiếu Dầu khí PVD, PVS, PGS và GAS bị chốt lời, giảm từ 0.3% đến 1.7%. Xu hướng ngắn hạn
của nhóm chưa chuyển biến do đường trung bình động 5 ngày - MA5 chưa vượt qua cận trên và
đường MACD còn dưới đường tín hiệu. Tín hiệu ngắn hạn của đa số cổ phiếu Dầu khí vẫn HOLD,
riêng PGD bị tín hiệu SELL. Nhóm còn triển vọng trung và dài hạn tích cực
Nhóm cổ phiếu Tiêu dùng & Bán lẻ đồng loạt tăng giá trong đó PNJ, PET, KDC, VNM, TAC, SBT,
VHC, MWG và VCF tăng từ 0.7% đến 6.2%. PNJ và KDC chuyển tín hiệu từ HOLD sang BUY. VHC
và MWG có tín hiệu BUY và các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
tăng mạnh. MWG kéo dài tín hiệu quá mua. VNM tăng 1.5% lên 139,000 sau 7 phiên đứng ở mức giá
137,000. Tín hiệu ngắn hạn VNM chuyển từ SELL sang HOLD.
Nhóm cổ phiếu Vật liệu như Cao su thiên nhiên, Sắt thép, Xi măng và Đá xây dựng tăng giá mạnh.
DPM, TRC, DPR, HPG, HSG, HT1 và DHA tăng từ 0.4% đến 2.5%. Tuy nhiên, do giá điều chỉnh giảm
mạnh ở các phiên trước khiến xu hướng ngắn hạn của HSG bị ảnh hưởng. Đường MACD của HSG
đã cắt xuống đường tín hiệu. Các cổ phiếu TRC, PHR, HPG và DHA có tín hiệu BUY ngắn hạn.
Cổ phiếu Dược DHG, DMC và TRA tăng từ 0.6% đến 6.6%. DMC tăng trần, kéo dài tín hiệu quá mua.
Các cổ phiếu Dược khác có tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực trung và dài hạn.
CSM điều chỉnh giảm 1.1% nên mất tín hiệu quá mua. NTP và CAV tăng 1.9% và 0.6% trong khi PAC
đứng giá. Ba cổ phiếu NTP, CAV và PAC còn tín hiệu quá mua. BMP tăng 0.7% và là phiên tăng thứ
2 liên tiếp, nhờ vậy cải thiện xu hướng ngắn hạn. Tất cả cổ phiếu Sản xuất công nghiệp có triển vọng
tích cực trung, dài hạn và nhiều cổ phiếu có chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh
tương đối RSI vượt ngưỡng trung bình.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang trong xu hướng đi xuống. CTG, BID, EIB và MBB có tín hiệu SELL
ngắn hạn. Phiên hôm nay chỉ có 2 cổ phiếu ngân hàng tăng giá là STB tăng 1.8% và VCB tăng 0.2%,
nhưng cả 2 vẫn chỉ có tín hiệu ngắn hạn HOLD.
Cổ phiếu Bất động sản phân hóa với TDH, BCI và VIC tăng từ 0.4% đến 2.6% trong khi SJS, DXG,
NTL, CTD và HDG giảm từ 1.5% đến 4.2%. Nhìn chung, nhóm Bất động sản có xu hướng ngắn hạn
yếu do đường MACD của đa số cổ phiếu cắt dưới đường tín hiệu và đường trung bình động ngắn hạn
nằm dưới các cận trên. SJS, HDG và NLG có tín hiệu SELL ngắn hạn. CTD là cổ phiếu hiếm hoi có
tín hiệu BUY ngắn hạn, các chỉ báo xu hướng ngắn hạn ADX và sức mạnh tương đối RSI rất cao.
Đồng thời triển vọng trung, dài hạn tích cực.
MSN giảm thêm 0.7% khiến đường MACD xuống dưới ngưỡng 0 và dưới cả đường tín hiệu. Giá MSN
nằm dưới tất cả đường trung bình động từ 5 ngày đến 200 ngày.
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VNS tăng 2.1%, đánh dấu 5 phiên tăng giá liên tục với thanh khoản tốt và mức tăng giá 1 tháng lên
14.5%. Tín hiệu quá mua xuất hiện ở VNS.
PPC đứng giá nhưng tín hiệu quá bán đã sang phiên thứ 5.
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Chỉ số tài chính
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1.49%
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC), tiền thân là Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Sóc
Trăng, là doanh nghiệp kinh doanh đa dạng bao gồm nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và
sản phẩm từ thủy sản, mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế, kinh doanh dịch vụ
khách sạn, ăn uống,…



Tôm đông lạnh và nông sản xuất khẩu là hai mảng hoạt động chủ yếu của FMC. Giá trị đóng góp
vào doanh thu của mảng nuôi trồng và buôn bán tôm luôn chiếm hơn 95% cơ cấu doanh thu các
năm. Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu trọng tâm cho các sản phẩm của FMC, chiếm
tỷ trọng tương ứng 37.1% và 36.8%. Tỷ trọng xuất khẩu sang Châu Âu tăng trưởng lên 14.8% năm
2015 từ 4.1% năm 2014 do FMC đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang thị trường này để phân tán rủi ro
và tận dụng ưu đãi thuế từ hiệp định FTA.



Năm 2015 Doanh thu thuần đạt 2,876 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước do đơn giá tiêu
thụ giảm nhưng giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nên lợi nhuận sau
thuế đạt 97 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước. Biên lợi nhuận ròng tăng từ 2.2% năm 2014 lên
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3.4% năm 2015. Chi phí tài chính tăng bất thường 158% do các khoản vay bằng đồng USD của
FMC chịu ảnh hưởng từ sự tăng đột biến của tỉ giá USD/VND.


Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh tương ứng
đạt 1.1x và 0.6x. Hệ số Nợ/VCSH và EBIT/Lãi vay đạt 2.9x và 0.1x cho thấy khả năng chi trả các
khoản nợ vay và lãi vay của FMC còn thấp. Hệ số ROE và ROA tương ứng đạt 28.4% và 7.3% cho
thấy FMC có khả năng sinh lời cao.



Tài sản dài hạn tăng 32.4%, chủ yếu là do FMC đã đầu tư mua sắm mới máy móc, thiết bị, phương
tiện vận tải, thiết bị văn phòng, tổng giá trị ước tính 112.6 tỷ đồng.



FMC đã chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương 5,000/cp.
ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua mục tiêu đạt 3,360 tỷ đồng Doanh thu thuần và tối thiểu 100 tỷ
động Lợi nhuận trước thuế, trả cổ tức 20% mệnh giá.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường khởi đầu tích cực và giữ vững đà tăng đến hết phiên. VN-Index đạt 628 điểm, tăng 0.3% và
HNX-Index đạt 84.5 điểm, tăng 0.2%. Thanh khoản thị trường đạt 3,498 tỷ đồng, tăng 34%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn, Ngân hàng và Dầu khí phân hóa.
Cổ phiếu Du lịch giải trí và Bán lẻ tăng điểm tốt.
Cổ phiếu Thép, Y tế, Tài nguyên và Hàng gia dụng tăng nhẹ.
Cổ phiếu Truyền thông có thêm một phiên giảm mạnh.
FLC dẫn đầu thanh khoản với 6.8 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 142 tỷ đồng. VNM và
DBC có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với lần lượt 155 tỷ đồng và 236 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng 102 tỷ đồng trên hai sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 711 tỷ đồng, chiếm
10% hoạt động mua bán toàn thị trường (trung bình 30 ngày: 11%).
Thị trường chứng khoán
Thay đổi 1 ngày (điểm)
Thay đổi 1 ngày (%)
Giá trị đóng cửa (điểm)
Khối lượng giao dịch (triệu cp)
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Nước ngoài mua/bán ròng

HOSE
+1.5
+0.3%
628.0
127.7
2,567
+83

HNX
+0.1
+0.2%
84.5
57.3
931
+19

Biến động các nhóm ngành chính
Bảo hiểm
+1.6%
Thực phẩm đồ uống
+1.3%
Bất động sản
+1.1%
Ngân hàng
+0.5%
Công nghệ thông tin
+0.3%
Dầu khí
+0.1%
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