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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Hàng loạt cổ phiếu giảm điểm trong phiên đầu tuần do lực bán gia tăng khiến VN-Index và HNX-Index
giảm 1% và 0.7%. Cổ phiếu Blue-chip thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư tài chính, Bảo
hiểm, Dầu khí và Bất động sản đồng loạt giảm giá. Thị trường có 154 mã giảm so với 275 mã tăng,
đồng thời giá trị giao dịch 2 sàn giảm 4% còn 2,950 tỷ. Đường hội tụ phân kỳ MACD của VN-Index cắt
xuống dưới đường tín hiệu, do đó tín hiệu ngắn hạn của chỉ số về trạng thái HOLD. HNX-Index giữ tín
hiệu BUY ngắn hạn nhưng tín hiệu quá mua đã mất. Hai chỉ số còn triển vọng tích cực trung và dài
hạn.
Cổ phiếu Ngân hàng VCB, CTG, BID, EIB và MBB giảm từ 0.2% đến 1.7%. BID chuyển tín hiệu ngắn
hạn từ BUY sang HOLD. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang phân hóa xu hướng với STB, ACB và VCB
có tín hiệu BUY ngắn hạn trong khi CTG, BID, EIB và MBB có tín hiệu HOLD do đường hội tụ phân kỳ
MACD nằm dưới đường tín hiệu.
Nhóm cổ phiếu Dầu khí giảm phiên thứ 2 khi giá dầu thô tiếp tục rơi xuống dưới 49 USD/ thùng. PVD
mất giá mạnh nhất 5.9%. PVS, PGD, PGS và GAS giảm từ 0.8% đến 3.5%. PGD chuyển tín hiệu từ
HOLD sang SELL do các đường trung bình động ngắn hạn 5 ngày - MA5 và 10 ngày – MA10 cắt dưới
các cận trên.
Cổ phiếu Chứng khoán SSI, HCM, Đầu tư tài chính MSN, REE, HAG giảm từ 0.9% đến 2.5%. Tuy
nhiên SSI, HCM và REE còn tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng trung hạn tích cực.
Xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu dần. Ngoại trừ TDH tăng 0.8%,
các cổ phiếu còn lại SJS, BCI, DXG, VIC, NTL, CTD, HDG, KDH và NLG giảm từ 0.4% đến 3.3%.
DXG, VIC và NTL chuyển tín hiệu ngắn hạn từ BUY sang HOLD. Cổ phiếu Bất động sản còn tín hiệu
BUY là TDH và CTD. NLG giảm giá liên tục trong thời gian gần đây và bị tín hiệu quá bán.
NCT tăng mạnh 3.5% lên 117,000 và tín hiệu BUY xuất hiện. Các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX
và chỉ báo sức mạnh tương đối tăng và vượt ngưỡng trung bình.
TRA tăng 2.9% nâng mức tăng giá 30 ngày gần nhất lên 26.7%. Tín hiệu quá mua xuất hiện nhưng
thanh khoản rất thấp.
PNJ giảm phiên thứ 4 liên tiếp 0.8% và tín hiệu ngắn hạn chuyển từ BUY sang HOLD do đường hội tụ
phân kỳ MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. VNM đứng giá nhưng tín hiệu SELL vẫn còn và giá
VNM cắt dưới đường trung bình động 50 ngày - MA50. TLG tăng mạnh 5.8% lên 90,000 nhưng chỉ có
140 cổ phiếu khớp lệnh. TLG có tín hiệu quá mua nhưng không có ý nghĩa thực tiễn do thanh khoản
quá thấp. SBT giảm sàn 6.8% do áp lực chốt lời mạnh sau khi có tín hiệu quá mua 2 phiên liền kề
trước. Thanh khoản SBT tăng mạnh lên 1,780,000 cổ phiếu nhưng còn dư bán giá sàn 133,000 cổ
phiếu. SBT còn tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực trung, dài hạn nhưng chỉ báo sức mạnh
tương đối RSI giảm mạnh.
HSG và DHA tăng 0.5% và 3.4% đồng thời tín hiệu quá mua xuất hiện 2 ngày liền. 2 cổ phiếu tăng giá
mạnh 30% trong vòng 1 tháng với thanh khoản tốt.
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NTP và PAC tăng 1.6% và 1.1%. Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI báo tín hiệu quá mua ở 2 cổ phiếu.
FPT giảm 0.3% và tín hiệu ngắn hạn chuyển từ HOLD sang SELL. Ngược lại ELC tăng 1.2% đẩy mức
tăng giá 1 tháng lên 24% trong thanh khoản tốt. ELC có tín hiệu quá mua 2 phiên liên tục.

CÔNG TY NIÊM YẾT
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Điểm nhấn:




Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa (PHR), tiền thân là đồn điền cao su Phước Hòa, là công
ty hoạt động trong các lĩnh vực trồng cây cao su, khai thác chế biến mủ cao su, kinh doanh sản
xuất gỗ cao su và đầu tư xây dựng các khu công nghiệp. PHR có 3 nhà máy chế biến mủ cao
su, đạt tổng công suất thiết kế 27,000 tấn/năm.
Năm 2015 việc kinh doanh của PHR gặp nhiều khó khăn do lượng chênh lệch cung cầu đẩy
giá mủ cao su xuống thấp. Cao su thiên nhiên bị đặt vào tình thế mất lợi thế cạnh tranh do giá
dầu giảm mạnh, dẫn đến giá cao su nhân tạo giảm.

www.tcbs.com.vn

2



Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PHR năm 2015 đạt 1,227 tỷ đồng và 225 tỷ đồng,
giảm 23.5% và 19.4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận ròng, tuy nhiên tăng nhẹ do
chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 38.6% và 18.8%.



Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh tương
ứng 1.1x và 0.9x. Khả năng trả nợ của PHR khả quan do hệ số Nợ vay/VCSH và EBIT/Lãi vay
tương ứng 0.5x và 8.5x. Hệ số ROE và ROA tương ứng đạt 9.8% và 2.5% cho thấy khả năng
sinh lời của PHR còn thấp.



Năm 2015 PHR đã khai thác 18,355 tấn cao su và thu mua 11,100 tấn. Giá bán bình quân là
31.5 triệu đồng/tấn. Dựa trên dự đoán năm 2016 sẽ tiếp tục là 1 năm kinh doanh khó khăn do
sự sụt giảm của giá bán cao su, PHR đặt mục tiêu năm 2016 khai thác 17,600 tấn cao su và
thu mua 10,000 tấn. Giá bán bình quân là 26 triệu đồng/tấn. PHR đặt mục tiêu đạt 907,31 tỷ
đồng doanh thu và 100,71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 26.1% và 44.8% so với năm 2015.



Tính đến quý 1/2016, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PHR tương ứng 179 tỷ đồng
và 36 tỷ đồng, giảm 34% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình khai thác tích cực nhờ
PHR đã ký được hợp đồng dài hạn khai thác 12,740 tấn cao su/năm, đạt 72.4% kế hoạch khai
thác đề ra. PHR định hướng khai thác 2,816 tấn mủ cao su trong quý 2/2016, tương đương
16% kế hoạch năm.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường chìm trong sắc đỏ với áp lực bán mạnh, giá dầu thế giới giảm ngày thứ 3 liên tiếp tác động
tiêu cực lên thị trường. VN-Index đạt 623.6 điểm, giảm 1% và HNX-Index đạt 84.3 điểm, tăng 0.7%.
Thanh khoản thị trường đạt 2,959 tỷ đồng, giảm 4%.
Ngoại trừ STB tăng nhẹ, ACB và SHB giữ giá, cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu ngân hàng khác giảm
điểm.
Cổ phiếu Dầu khí giảm mạnh khi giá dầu Brent giảm xuống quanh 50 USD/thùng.
Cổ phiếu Bảo hiểm giảm sâu góp phần kéo thị trường đi xuống.
Cổ phiếu Bất động sản, Truyền thông và Ôtô phụ tùng đồng loạt giảm điểm.
Cổ phiếu Du lịch giải trí và Hàng gia dụng tăng nhẹ ngược với xu hướng thị trường.
HHS dẫn đầu thanh khoản với 5.7 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 107 tỷ đồng. VIC có
giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với 190 tỷ đồng.
Khối ngoại quay lại bán ròng 64 tỷ đồng trên 2 sàn sau 4 ngày mua ròng liên tiếp. Tổng giao dịch mua
bán đạt 735 tỷ đồng, chiếm 12% hoạt động mua bán toàn thị trường (trung bình 30 ngày: 11%).
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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
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HNX
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-1.0%
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623.6
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Biến động các nhóm ngành chính
Công nghệ thông tin
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-0.6%
Thực phẩm đồ uống
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ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO | ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ TECHCOMBANK INTERNET BANKING
CHỨNG KHOÁN TCINVEST | TRÁI PHIẾU TCBOND | QUỸ TCFUND | TƯ VẤN TCWEALTH | PHÂN TÍCH
© Techcom Securities 2016 | Tầng 10 số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hotline: 1800 5888 26 | www.tcbs.com.vn
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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