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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ 0.2% do nhóm cổ phiếu Dầu khí và 2 cổ phiếu trụ cột VIC, VNM giảm
giá. Trong khi đó HNX-Index tăng phiên thứ 11 gần 0.3% lên sát 85. HNX-Index kéo dài tín hiệu quá
mua sang phiên thứ 4 nhưng thanh khoản vẫn duy trì tốt. Giá trị giao dịch 2 sàn tăng 8% lên trên 3,000
tỷ và số mã tăng/giảm khá cân bằng 228/211. Nhóm cổ phiếu tăng điểm phiên hôm nay gồm Chứng
khoán, Đầu tư tài chính, Dược phẩm, Cảng, Tiêu dùng & Bán lẻ và Sắt thép. Tín hiệu ngắn hạn của 2
chỉ số vẫn BUY và có triển vọng tích cực trung và dài hạn.
Giá dầu thô thế giới rơi xuống dưới 50USD/ thùng do đồng USD mạnh lên khiến giá cổ phiếu Dầu khí
rơi hàng loạt. PVD, PVS, PGD và GAS giảm từ 0.9% đến 2.4%. PVD và PVS mất tín hiệu quá mua
nhưng duy trì tín hiệu BUY ngắn hạn. GAS chuyển tín hiệu từ BUY sang HOLD do đường hội tụ phân
kỳ MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Dầu khí còn giữ triển vọng trung
và dài hạn tích cực.
VCB tăng 0.8%, nhờ vậy các đường trung bình động ngắn hạn 5 ngày - MA5 và 10 ngày - MA10 tăng
và vượt cận trên. Tín hiệu ngắn hạn VCB chuyển từ HOLD sang BUY. ACB tăng 0.5% kéo dài xu
hướng tăng ngắn hạn và giữ tín hiệu BUY. Các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh
tương đối RSI của ACB tiếp tục tăng và vượt xa ngưỡng trung bình.
Cổ phiếu Chứng khoán SSI và HCM tăng 0.9% và 1.6% đẩy các chỉ báo xu hướng vượt ngưỡng trung
bình. SSI và HCM có tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực trung hạn. REE tăng mạnh 3.4%
làm tăng các đường trung bình động ngắn hạn 5 ngày - MA5 và 10 ngày - MA10. REE đã có tín hiệu
BUY ngắn hạn từ phiên hôm nay.
Cổ phiếu Dược phẩm tiếp tục sóng phục hồi. IMP, DHG, DMC, OPC và TRA tăng từ 0.8% đến 6.4%.
Đường hội tụ phân kỳ MACD của các cổ phiếu Dược đều cắt trên đường tín hiệu cho thấy xu thế tăng
giá ngắn hạn đang hình thành. Tín hiệu ngắn hạn DMC chuyển từ HOLD sang BUY. TRA tăng 3% dù
là phiên giao dịch không hưởng quyền cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng. TRA giữ chắc tín hiệu BUY
ngắn hạn nhưng chỉ báo sức mạnh tương đối RSI tiệm cận ngưỡng quá mua.
Nhóm cổ phiếu Cảng và dịch vụ Logistic tăng giá đều trong phiên hôm nay. GMD, VSC, DXP, HAH,
TMS và NCT tăng từ 0.7% đến 1.8%. VSC, HAH và TMS có tín hiệu BUY ngắn hạn nhưng DVP giảm
1.4% mất tín hiệu BUY.
Cổ phiếu Vận chuyển SKG, VNS và PVT tăng giá tốt trong 30 ngày gần đây và có tín hiệu BUY ngắn
hạn. Trong phiên hôm nay, SKG và VNS tăng 0.5% và 1.9%.
VNM giảm 0.7% xuống 137,000 bị tín hiệu SELL 5 phiên liên tục. Giá VNM đã xuống dưới đường trung
bình động 50 ngày - MA50. Ngược lại TAC, SBT, VHC, HVG và MWG tăng từ 1% đến 6%. TAC, SBT,
VHC, MWG và TLG có tín hiệu BUY ngắn hạn nhưng tín hiệu quá mua tiếp tục ở SBT và VHC.
HPG và HSG tăng 0.8% và 2.6%. DHA tăng mạnh 6.1%. 3 cổ phiếu có tốc độ tăng giá mạnh trong 1
tháng gần đây, có tín hiệu BUY ngắn hạn và các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức
mạnh tương đố RSI đạt mức khá cao.
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Cổ phiếu Săm lốp CSM và DRC điều chỉnh giảm 0.3% và 1.3% trong khi NTP, CAV và PAC tăng từ
0.2% đến 3.2%. Cả 5 cổ phiếu Sản xuất công nghiệp có tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực
trung lẫn dài hạn. Riêng PAC có tín hiệu quá mua do giá tăng liên tục trong nhiều ngày.
ELC tăng 3.3% với thanh khoản tốt nhưng xuất hiện tín hiệu quá mua.

CÔNG TY NIÊM YẾT
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Điểm nhấn:




Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh là doanh
nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất và kinh doanh
sản phẩm điều hòa không khí thương hiệu Reetech, quản lý bất động sản và đầu tư vào cơ sở
hạ tầng tiện ích.
Năm 2015 doanh thu thuần đạt 2,643 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 888 tỷ đồng. Biên lợi
nhuận ròng giảm do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể. Cụ thể, chi
phí tài chính tăng 92.2% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38.5%. Các dịch vụ cơ điện công
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trình và điều hòa không khí Reetech chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu, tương ứng
49% và 22%.


Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh tương
ứng đạt 1.7x và 1.4x. Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/VCSH tương ứng 30.4% và 46.2%. Hệ số
ROE và ROA tương ứng 13.5% và 9.2%.



REE định hướng đầu tư vào các ngành nghề cơ bản. Ngành Điện chiếm 71.5% cơ cấu danh
mục đầu tư hạ tầng tiện ích. Tuy nhiên, tình hình thời tiết khô hạn và biến động tỷ giá của đồng
Đô-la Mỹ, đồng Yên Nhật đối với các khoản vay ngoại tệ đã làm sụt giảm lợi nhuận sau thuế
của mảng đầu tư này. Ngành nước chiếm tỷ trọng thứ 2 trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng tiện ích.
REE đang có 3 nhà máy phát nước và là cổ đông sở hữu các công ty phân phối nước sạch
Thủ Đức, Nhà Bè, Gia Định.



Tổng tài sản tăng 14.3%. Trong đó, đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 33%, chủ
yếu đến từ nợ phải thu của các công trình đang thi công của Công ty REE M&E và Công ty điện
máy REE.



Năm 2016 REE đặt mục tiêu đạt tối thiểu 2,933 tỷ đồng doanh thu và tối thiểu 921 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế. Dịch vụ cơ điện công trình và sản xuất kinh doanh điều hòa thương hiệu
Reetech được REE duy trì là trọng tâm kinh doanh của năm 2016 với mục tiêu đạt 1,500 tỷ
đồng và 600 tỷ đồng doanh thu tương ứng.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường mở cửa trong sắc đỏ, bật tăng lại từ giữa phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh ở nửa
cuối phiên chiều kéo thị trường đóng cửa giảm điểm nhẹ. VN-Index đạt 629.8 điểm, giảm 0.2% và
HNX-Index đạt 84.9 điểm, tăng 0.3%. Thanh khoản thị trường đạt 3,067 tỷ đồng, tăng 8%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục phân hóa.
Cổ phiếu Dầu khí giảm mạnh khi giá dầu thế giới giao dịch quanh 51 USD/thùng.
Cổ phiếu Bảo hiểm, Tài nguyên và Du lịch giải trí tăng nhẹ.
Cổ phiếu Truyền thông, Điện nước khí đốt giảm nhẹ.
Cổ phiếu Y tế có một phiên giảm điểm mạnh.
FLC dẫn đầu thanh khoản với 8 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 90 tỷ đồng. MSN có giao
dịch thỏa thuận đáng chú ý với 140 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng với 209 tỷ đồng trên 2 sàn, nâng tổng số mua ròng 4 ngày liên tiếp lên 632 tỷ
đồng. Tổng giao dịch mua bán đạt 508 tỷ đồng, chiếm 8% hoạt động mua bán toàn thị trường (trung
bình 30 ngày: 12%).
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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
HNX
-1.4
+0.2
-0.2%
+0.3%
629.8
84.9
134.3
56.7
2,313
754
+194
+15

Biến động các nhóm ngành chính
Bảo hiểm
+1.5%
Công nghệ thông tin
-0.1%
Thực phẩm đồ uống
-0.1%
Ngân hàng
-0.8%
Bất động sản
-0.9%
Dầu khí
-2.6%
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Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại
ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát
triển từ nguồn thông tin mà TCBS cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và TCBS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm
nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. TCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh
từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
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