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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Áp lực bán tăng mạnh cuối phiên đẩy VN-Index và HNX-Index giảm 0.3% và 0.2%. Cổ phiếu nhóm
Dầu khí, Ngân hàng và Bảo hiểm giảm giá làm ảnh hưởng đến chỉ số chung. Số lượng cổ phiếu tăng
và giảm khá cân bằng 206/219. Thanh khoản tiếp tục cải thiện với giá trị giao dịch 2 sàn tăng 11% lên
gần 2,900 tỷ. HNX-Index tiếp tục tín hiệu BUY ngắn hạn trong khi VN-Index vẫn tín hiệu HOLD nhưng
chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX của VN-Index giảm rất thấp, phản ánh xu hướng đi ngang trong ngắn
hạn của chỉ số. Tuy nhiên, 2 chỉ số đều nằm trên các đường trung bình động dài hạn ở khoảng cách
ổn định, do vậy triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng có xu hướng đi xuống trong 5 phiên giao dịch gần nhất khiến đuờng hội tụ
phân kỳ MACD của đa số cổ phiếu cắt xuống dưới đường tín hiệu. Phiên hôm nay ngoại trừ ACB đứng
giá, cổ phiếu Ngân hàng còn lại giảm từ 0.2% đến 1.2%. CTG, BID và EIB xuất hiện tín hiệu SELL
ngắn hạn do các đường trung bình động ngắn hạn đi xuống và nằm dưới cận trên. MBB cũng có cảnh
báo xu hướng ngắn hạn do giá và đường trung bình động 5 ngày - MA5 cắt xuống đường trung bình
động 30 ngày - MA30.
Giá dầu thô thế giới xuống dưới 48 USD/ thùng khiến cổ phiếu Dầu khí đổ dốc hàng loạt. PVD, PVS,
PGD, PGS và GAS giảm từ 0.4% đến 3.7%. Ngoại trừ PGS còn tín hiệu BUY ngắn hạn trong trạng
thái mong manh, các cổ phiếu Dầu khí còn lại đều có tín hiệu HOLD do các đường trung bình động
ngắn hạn đi xuống và nằm dưới cận trên kết hợp với đuờng hội tụ phân kỳ MACD nằm dưới đường
tín hiệu. Tuy vậy, triển vọng trung, dài hạn nhóm Dầu khí vẫn tích cực.
Cổ phiếu Bảo hiểm PVI và BVH giảm 1.6% và 0.8%. Tín hiệu ngắn hạn PVI chuyển từ BUY sang
HOLD. BVH còn giữ tín hiệu BUY nhưng đường MACD gần chạm đường tín hiệu và do vậy tín hiệu
có thể đổi chiều nếu giá BVH không cải thiện phiên tới.
MSN đứng giá nhưng giá và các đường trung bình động ngắn hạn cắt dưới cận trên. Đường MACD
dưới ngưỡng 0 và dưới đường tín hiệu. Tín hiệu ngắn hạn MSN chuyển sang SELL. Ngoài ra MSN
còn bị triển vọng tiêu cực trung và dài hạn.
Nhóm cổ phiếu Sản xuất công nghiệp đang thu hút chú ý thị trường với 4 cổ phiếu NTP, CSM, CAV và
PAC liên tục có tín hiệu quá mua và chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX vượt trên ngưỡng trung bình.
Phiên hôm nay NTP, CSM, DRC, CAV và PAC tăng từ 1.6% đến 5.6%.
Dược phẩm là nhóm cổ phiếu đột biến trong thời gian gần đây. DMC và TRA tiếp tục tăng mạnh sau
phiên chốt quyền cổ tức. DMC tăng trần 6.3% còn TRA tăng 4.4%. DHG, DMC và TRA có tín hiệu quá
mua những ngày qua.
CTD tăng thêm 2.1% giữ tín hiệu BUY ngắn hạn và là cổ phiếu nổi bật nhất của nhóm Bất động sản
với mức tăng giá 1 năm lên 175% và 1 tháng lên gần 13%. Ngược lại, NLG giảm tiếp 0.9% và tiếp tục
tín hiệu quá bán.
VSC tăng 3.5%, dẫn đầu mức độ tăng giá của cổ phiếu nhóm Cảng và Dịch vụ hậu cần Logistic. VSC
có tín hiệu BUY ngắn hạn với các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối
RSI vượt xa ngưỡng trung bình.
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MWG tăng 2.5% kéo dài tín hiệu quá mua qua 3 phiên. VHC điều chỉnh giảm 2.6% nhưng giữ tín hiệu
BUY ngắn hạn. PNJ giảm trở lại 2.25% vẫn trong tín hiệu HOLD. VNM đứng giá 137,000 trong 5 phiên
liền, chịu tín hiệu SELL ngắn hạn.
PHR tăng trần 6.9% với khối lượng khớp lệnh tăng vọt. PHR có tín hiệu quá mua. HSG và DHA giảm
phiên thứ hai 2.4% và 2% nên mất tín hiệu quá mua.
PPC giảm 0.7%, kéo dài tín hiệu quá bán qua 3 phiên. NT2 tăng mạnh 6.5% duy trì tín hiệu BUY ngắn
hạn và triển vọng tích cực trung, dài hạn.
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC), tiền thân là Công ty Dịch vụ Quận 1,
được thành lập năm 1982. Hiện nay, hoạt động kinh doanh của SVC tập trung vào 3 lĩnh
vực chính: Dịch vụ thương mại, dịch vụ bất động sản và dịch vụ tài chính.



Dịch vụ thương mại (kinh doanh xe ô tô, xe máy) là hoạt động kinh doanh chủ lực của SVC,
đóng góp khoảng 90% doanh thu hàng năm. SVC là nhà phân phối xe hàng đầu với 27 đại
lý phân phối rộng khắp cả nước và cơ cấu sản phẩm đa dạng, bao gồm các dòng xe du lịch
(Toyota, Ford, Huyndai, Volvo…), xe thương mại (Fuso, Hino) và xe gắn máy (Suzuki,
SYM…).



Dịch vụ bất động sản và dịch vụ tài chính đóng góp khoảng 10% doanh thu của SVC. Sau
khi các dự án Savico Plaza Hồ Tùng Mậu, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước – Tam Bình được
chuyển nhượng trong năm 2015, định hướng của công ty trong thời gian tới là tập trung
phát triển mảng cho thuê văn phòng và trung tâm thương mại. Các dự án nổi bật bao gồm
khu dân cư Savico Thủ Đưc, Savico Megamall, Mercure Sơn Trà Resort…



Năm 2015, tình hình kinh doanh của SVC đạt kết quả khả quan. Doanh thu thuần đạt 9,889
tỷ đồng, tăng 24.7% so với 2014, chủ yếu do mức tiêu thụ xe ô tô tăng trưởng cao (đạt
18,990 xe, tăng 32.4%). Mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhẹ 9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau
thuế tăng 1.9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 163.3 tỷ đồng. Nguyên nhân do trong năm
2015, SVC thu hơn 110 tỷ đồng thanh lý khoản đầu tư dài hạn, trong khi cơ cấu chi phí hoạt
động được giữ ở mức ổn định.



Tình hình tài chính lành mạnh. Khả năng thanh toán tốt với hệ số thanh toán hiện hành và
hệ số thanh toán nhanh tăng nhẹ so với 2014, đạt lần lượt 1.4x và 0.7x. Hệ số Nợ phải
trả/VCSH có xu hướng giảm trong 3 năm trở lại đây, đạt 1.6x năm 2015. Tỷ suất sinh lời
được cải thiện do tăng trưởng về lợi nhuận, với ROA và ROE tương ứng đạt 5.9% và 15.4%.



Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, SVC đặt kế hoạch đạt 11,000 tỷ đồng Doanh thu, 160
tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%/năm. Tính đến hết
Q1/2016, Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế đạt 2,732 tỷ và 32.1 tỷ đồng, tăng tương
ứng 47.1% và 29.2% so với cùng kỳ năm trước.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường khởi đầu tích cực và giữ đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên, áp lực bán
mạnh ở cuối phiên chiều kéo thị trường đóng cửa trong sắc đỏ. VN-Index đạt 625.1 điểm, giảm 0.3%
và HNX-Index đạt 84.2 điểm, giảm 0.2%. Thanh khoản thị trường đạt 2,889 tỷ đồng, tăng 11%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục phân hóa.
Cổ phiếu Dầu khí giảm điểm khi giá dầu thô Brent giao dịch quanh 48.3 USD/thùng.
Cổ phiếu Y tế và Tài nguyên tăng nhẹ.
Cổ phiếu Ôtô phụ tùng và Hàng gia dụng có phiên tăng điểm tốt.
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Cổ phiếu Bất động sản và Truyền thông giảm nhẹ.
HHS dẫn đầu thanh khoản với 9.8 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 108 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng 26 tỷ đồng trên 2 sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 509 tỷ đồng, chiếm 9% 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
-1.9
-0.3%
625.1
122.4
2,160
-24

HNX
-0.2
-0.2%
84.2
57.0
729
-2

Biến động các nhóm ngành chính
Thực phẩm và đồ uống
+1.8%
Bảo hiểm
-0.3%
Ngân hàng
-0.4%
Công nghệ thông tin
-0.6%
Bất động sản
-0.8%
Dầu khí
-2.3%

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
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