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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Thị trường dao động trong biên độ hẹp do sự giằng co giữa lực mua và bán. VN-Index giảm điểm suốt
phiên và chỉ phục hồi tăng nhẹ 0.3% vào cuối phiên nhờ cổ phiếu GAS, nhóm Dược phẩm và Sản xuất
công nghiệp. HNX-Index hầu như đi ngang nhưng vẫn giữ tín hiệu BUY ngắn hạn trong khi VN-Index
giữ tín hiệu HOLD với chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX yếu ớt. 2 chỉ số vẫn có triển vọng tích cực
trung và dài hạn. Giao dịch trị trường tiếp tục trầm lắng với giá trị giao dịch toàn thị trường khoảng
2,600 tỷ, tăng nhẹ 7% so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường cải thiện nhẹ với 217 mã tăng so với
187 mã giảm.
3 cổ phiếu Dược phẩm DHG, DMC và TRA đi vào vùng quá mua cùng với chỉ báo sức mạnh xu hướng
ADX vượt ngưỡng trung bình. Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu Dược phẩm tăng giá đồng loạt, trong đó
IMP, DHG, DMC, OPC và TRA tăng từ 1.4% đến 4.8%.
Cổ phiếu nhóm Sản xuất công nghiệp cũng tăng giá đột biến. BMP, NTP, CSM, DRC, CAV và PAC
tăng từ 0.6% đến 5.6%. CAV và PAC có tín hiệu quá mua và xu hướng tăng giá ngắn hạn duy trì tốt
do chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX vượt ngưỡng trung bình trong 7 phiên liên tục. BMP thoát khỏi
tín hiệu SELL ngắn hạn nhờ đường hội tụ phân kỳ MACD tuy còn dưới ngưỡng 0 nhưng đã vượt
đường tín hiệu. NTP và CSM có tín hiệu BUY ngắn hạn. Tất cả cổ phiếu Sản xuất công nghiệp có triển
vọng tích cực trung và dài hạn.
Nhóm cổ phiếu Dầu khí đang trên đà suy yếu theo giá dầu thô thế giới. Đường hội tụ phân kỳ MACD
của PVD, PVS, PGD và GAS đều nằm dưới đường tín hiệu, do đó tín hiệu ngắn hạn đang HOLD.
Phiên hôm nay GAS tăng 2.5% nhưng PVS và PGS giảm 0.5% và 1.1%.
Nhóm cổ phiếu Hàng tiêu dùng và Bán lẻ phân hóa. PNJ tăng 3.1% chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm giá
nhưng tín hiệu ngắn hạn còn HOLD do đường MACD còn dưới đường tín hiệu và các đường trung
bình động ngắn ngày còn dưới các cận trên. MWG điều chỉnh giảm nhẹ 0.5% nhưng mức tăng giá 1
tháng qua vẫn đạt 31% và tín hiệu quá mua vẫn còn. VNM đứng giá 4 phiên liên tục, vẫn bị tín hiệu
SELL ngắn hạn. Đường giá VNM cắt xuống 2 đường trung bình động 30 ngày - MA30 và 50 ngày MA50. VHC duy trì xu hướng tăng ngắn hạn với 2 chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức
mạnh tương đối RSI vượt ngưỡng trung bình. Phiên hôm nay, VHC tăng 0.5%, nâng mức tăng giá 30
ngày lên 36%, duy trì tín hiệu BUY ngắn hạn với triển vọng tích cực trung, dài hạn.
Phần lớn cổ phiếu nhóm Vật liệu tăng giá. Cổ phiếu Cao su thiên nhiên DPR và PHR tăng 2.1% và
3.1%. Tín hiệu ngắn hạn DPR và PHR đang BUY. Cổ phiếu Sắt, Thép HPG và HSG ngược chiều với
HPG tăng 0.3% còn HSG điều chỉnh giảm 0.7% nhưng 2 cổ phiếu có tín hiệu quá mua. DHA tăng 0.3%
duy trì tín hiệu quá mua 4 phiên liên tiếp. DPR, PHR, HPG, HSG, HT1 và DHA có triển vọng tích cực
trung, dài hạn.
CTD tăng mạnh 4.4% có tín hiệu BUY ngắn hạn trong bối cảnh cổ phiếu nhóm Bất động sản chùng
xuống. HDG và NLG giảm 5.6% và 1.8% nên tiếp tục tín hiệu SELL ngắn hạn. Với mức giảm sâu phiên
hôm nay, HDG rơi vào vùng quá bán.
PPC giảm thêm 1.3% và tiếp tục bị tín hiệu quá bán.
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FPT lại quay đầu giảm 0.5% trong khi CMG đứng giá. Cả 2 cổ phiếu trong tình trạng có tín hiệu SELL
ngắn hạn với triển vọng trung hạn tiêu cực. Ngược lại ELC tăng 1.9% có tín hiệu quá mua
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) là doanh nghiệp sản xuất và kinh
doanh các loại gỗ nội thất ngoại thất, ván sàn, ngành chế biến gỗ và sản xuất kinh doanh bao
gì giấy. TTF sở hữu hệ thống 8 nhà máy với công suất 5,500 container 40FT/năm.



Năm 2015 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TTF tương ứng đạt 2,751 tỷ đồng và 205
tỷ đồng, tăng 88.3% và 205% so với năm trước. Biên lợi nhuận ròng do đó tăng đáng kể từ
4.6% lên 7.4%. Các sản phẩm nội thất vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu,
tương đương 49%. Trong năm 2015 TTF cũng đã cung cấp sản phẩm ván sàn cho các dự án
bất động sản của Vinpearl Đà Nẵng, Royal City, và Times City.

www.tcbs.com.vn

2



TTF đã thực hiện hoạt động tái cơ cấu tài chính thành công, thoát khỏi tình trạng nợ vay lớn
làm lợi nhuận công ty sụt giảm trong nhiều năm. Cụ thể tỷ lệ Nợ vay/VCSH đã giảm từ 2.3x
năm 2013 xuống còn 0.6x năm 2015 do TTF đã thanh toán các khoản dư nợ ngân hàng và
tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.



Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh tương
ứng 1.6x và 0.5x. Hệ số ROE và ROA tương ứng đạt 11.14% và 4.46%. Hệ số P/E cao, đạt
17.35 cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng trưởng của TTF.



Về cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 90.7% sau khi TTF trả dư nợ vay
ngân hàng. Các khoản “Phải thu ngắn hạn” tăng 45% do trong năm 2015 TTF đã ký thêm nhiều
hợp đồng có giá trị với khách hàng nhưng những hợp đồng này có hạn thanh toán từ 3-6 tháng.
Tổng tài sản dài hạn tăng 16.6%, chủ yếu do TTF đầu tư vào máy móc thiết bị để nâng cao
hiệu quả sản xuất.



Theo quy định của hiệp định TPP, ngành gỗ Việt Nam đang đối diện với thách thức từ tỷ lệ 55%
bắt buộc nội địa hóa gỗ nguyên liệu. Do vậy TTF đặt mục tiêu khai thác 500ha trong năm 2016
và 1,000ha từ năm 2017 để đảm bảo tỷ lệ 55% nguồn gỗ nguyên liệu.



ĐHĐCĐ năm 2016 đã quyết định không chia cổ tức năm 2015 nhằm tập trung nguồn vốn phát
triển sản xuất kinh doanh. TTF đặt mục tiêu năm 2016 đạt 2,796 tỷ đồng doanh thu thuần và
367 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 11% giá vốn hàng bán. Hết quý 1/2016, doanh thu thuần
của TTF đạt 661 tỷ đồng, giảm 9.2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng
110.2% so với cùng kỳ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên, gần cuối phiên chiều, giao dịch
mua bán sôi động giúp thị trường đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index đạt 627.0 điểm, tăng 0.3% và
HNX-Index đạt 84.3 điểm, giảm 0.01%. Thanh khoản thị trường đạt 2,596 tỷ đồng, tăng 7%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu Ngân hàng phân hóa.
Cổ phiếu Dầu khí giảm nhẹ cùng với xu hướng giảm của giá dầu thế giới.
Cổ phiếu Y tế có thêm một phiên tăng điểm tốt.
Cổ phiếu Bất động sản, Ôtô phụ tùng và Hàng gia dụng tăng nhẹ.
Cổ phiếu Truyền thông và du lịch giải trí giảm điểm.
ITA dẫn đầu thanh khoản với 9.8 triệu cổ phiếu và HSG dẫn đầu khớp lệnh với 115 tỷ đồng. HNG có
giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với 149 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng trên 2 sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 340 tỷ đồng, chiếm 7% 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

HOSE
HNX
+1.6
-0.0
+0.3%
-0.0%
627.0
84.3
130.3
49.1
2,000
597
-15
+2

Biến động các nhóm ngành chính
Bất động sản
+0.6%
Bảo hiểm
+0.1%
Công nghệ thông tin
+0.0%
Thực phẩm đồ uống
-0.6%
Ngân hàng
-0.8%
Dầu khí
-1.1%
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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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