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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Quỹ đầu tư nước ngoài bán ồ ạt hàng triệu cổ phiếu Blue-chip NT2, STB, SSI, HAG, BVH, VIC, PVD,
PVS, PVT, KDC và HPG vào phiên ATC đã kéo VN-Index và HNX-Index giảm 0.9% và 0.3%. Thanh
khoản thị trường tăng vọt 12% lên 201 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch vượt 3,600 tỷ, tăng 25% so
với phiên hôm qua. Số mã cổ phiếu giảm tăng lên 267 so với 169 mã tăng. VN-Index rơi xuống dưới
620 làm các đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới cận trên và chỉ báo sức mạnh xu hướng
ADX xuống mức rất thấp. Ngoài ra đường hội tụ phân kỳ MACD rớt sâu dưới đường tín hiệu. Tín hiệu
ngắn hạn của VN-Index đang HOLD. HNX-Index còn tín hiệu ngắn hạn BUY nhưng đường hội tụ phân
kỳ MACD đang giảm gần về đường tín hiệu. Triển vọng trung và dài hạn của 2 chỉ số vẫn tích cực.
Cổ phiếu nhóm Ngân hàng vẫn tiếp tục yếu dần. EIB tăng 2.6% nhưng không đảo ngược tín hiệu SELL
ngắn hạn. STB, VCB và CTG giảm lần lượt 2.6%, 1.3% và 1.7%. 4 cổ phiếu Ngân hàng có tín hiệu
SELL ngắn hạn gồm CTG, BID, EIB và MBB.
Cổ phiếu Chứng khoán SSI và HCM giảm 3.3% và 1.6%. Đường hội tụ phân kỳ MACD cắt xuống dưới
đường tín hiệu và các đường trung bình động ngắn hạn đi xuống. SSI và HCM mất tín hiệu BUY ngắn
hạn. SSI còn bị triển vọng tiêu cực trung và dài hạn. MSN bất ngờ tăng mạnh 3.6% với khối lượng
khớp trên 1.5 triệu cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua vào. Đường hội tụ phân kỳ
MACD của MSN tuy còn dưới ngưỡng 0 nhưng đã cắt trên đường tín hiệu. Tín hiệu ngắn hạn MSN
chuyển từ SELL sang HOLD nhưng triển vọng trung, dài hạn còn tiêu cực. HAG giảm 2.6% do bị bán
mạnh cuối phiên. Tín hiệu ngắn hạn của HAG còn HOLD nhưng cảnh báo đang ngấp nghé chuyển
sang BUY do giá và đường trung bình động 5 ngày - MA5 đã cắt dưới đường trung bình động 30 ngày
- MA30. Triển vọng trung, dài hạn của HAG bị tiêu cực.
Nhóm cổ phiếu Dầu khí PVD, PVS, PGD, PGS và GAS giảm từ 0.8% đến 6.8%. PGD giảm sâu và bị
tín hiệu SELL ngắn hạn. Các cổ phiếu còn lại có tín hiệu HOLD do đường hội tụ phân kỳ MACD cắt
xuống dưới đường tín hiệu và các đường trung bình động ngắn hạn xuống dưới cận trên.
BVH mất tín hiệu BUY do giá giảm mạnh 4.8% đẩy đường MACD xuống dưới đường tín hiệu.
Cổ phiếu Bất động sản TDH, VIC, NTL, CTD, HDG và KDH giảm từ 0.4% đến 2.8%. Nhóm cổ phiếu
Bất động sản trong trạng thái suy yếu ngắn hạn với tín hiệu HOLD như SJS, TDH, DXG, VIC và NTL
hoặc SELL như HDG, KDH và NLG. CTD là cổ phiếu hiếm hoi có tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng
tích cực trung, dài hạn.
Có tín hiệu đảo chiều ở 2 cổ phiếu Tiêu dùng tăng nóng trong thời gian vừa qua là VHC và SBT. Phiên
hôm nay SBT bị bán giá sàn, rớt 6.9% trong khi VHC đứng giá. Tín hiệu ngắn hạn 2 cổ phiếu chuyển
từ BUY sang HOLD do đường hội tụ phân kỳ MACD cắt dưới đường tín hiệu. MWG giảm 2% nên mất
tín hiệu quá mua. Giá VNM không đổi với mức 137,000 qua sáu phiên liên tiếp. VNM còn bị tín hiệu
SELL ngắn hạn.
2 cổ phiếu Cảng VSC và DXP tăng 3.4% và 3.5% có tín hiệu BUY ngắn hạn. Ngược lại, HAH và TMS
giảm 1.8% và 4% mất tín hiệu BUY ngắn hạn do các đường trung bình động ngắn hạn xuống dưới cận
trên.
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Nhóm cổ phiếu Sản xuất công nghiệp phân hóa với CSM và PAC tăng 0.8% và 2% trong khi DRC và
CAV điều chỉnh giảm 1% và 1.2%. Tuy nhiên, cả 4 cổ phiếu đều có tín hiệu quá mua với chỉ báo sức
mạnh xu hướng ADX tăng cao.
DMC tăng 2.5% nhưng TRA điều chỉnh giảm 1.7% sau 7 phiên liên tục tăng mạnh. Tuy nhiên, DMC và
TRA tiếp tục tín hiệu quá mua và dẫn đầu nhóm Dược phẩm về mức tăng giá trong 1 tháng qua. Ngoài
ra, IMP và DHG còn tín hiệu BUY ngắn hạn và cổ phiếu nhóm Dược phẩm có triển vọng tích cực trung,
dài hạn. Thanh khoản kém là điểm yếu của cổ phiếu nhóm Dược phẩm.
Cổ phiếu Vật liệu như Cao su thiên nhiên, Sắt thép và Đá xây dựng có phiên giảm giá trong đó DPR,
PHR, HPG, HSG và DHA giảm từ 1.3% đến 5.8%. Tuy nhiên, PHR, HPG, HSG và DHA dù mất tín
hiệu quá mua nhưng còn giữ tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực trung, dài hạn.
PPC giảm phiên thứ 4 liên tiếp 0.7%. Tín hiệu quá mua kéo qua 4 phiên do chỉ báo sức mạnh tương
đối RSI xuống rất thấp.
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI), tiền thân là Công ty Đầu tư Xây dựng
Bình Chánh, là doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án bất động sản và kinh doanh các sản phẩm
bất động sản, như khu đô thị, căn hộ, chung cư. So với các công ty bất động sản khác BCI có
lợi thế là có quỹ đất lớn tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung tại khu vực Bình Tân, Bình Chánh. BCI
cũng có nguồn doanh thu ổn định đến từ cung cấp điện nước và các dịch vụ tiện ích cho khu
công nghiệp Lê Minh Xuân và siêu thị Big C.



Năm 2015 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 463 tỷ đồng và 293 tỷ đồng,
tăng 92.3% và 201% so với cùng kỳ do công ty đã chuyển nhượng thành công các dự án Đại
lộ Đông Tây, Nhất Lan, cho thuê đất và chuyển nhượng khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu
Tiểu thủ Công nghiệp, kinh doanh khu dân cư Phong Phú 4. Biên lợi nhuận ròng tăng mạnh lên
63.3% năm 2015 từ mức 40.5% năm 2014.



Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh tương
ứng đạt 6.0x và 5.0x. Hệ số ROE và ROA tương ứng 14.5% và 8.7%. Hệ số Nợ/VCSH và Lãi
vay/EBITDA đều đạt mức 0.2x cho thấy tình hình trả nợ khả quan.



Tổng tài sản tăng 4%. Hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu tài sản ngắn hạn,
tương đương 88% chủ yếu là do chi phí đầu tư vào dự án An Lạc Plaza, các khu dân cư Phong
Phú.



BCI là một trong số ít công ty bất động sản hiện nay chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn. Năm
2015 công ty quyết định trả cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ. BCI đã trả cổ tức đợt 1 bằng tiền
mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1,000 đồng mỗi cổ phiếu.



Công ty đặt mục tiêu năm 2016 đạt 420 tỷ đồng Doanh thu thuần (-9.2%YOY) và 120 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (-40.2%YOY), trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Doanh thu năm 2016 sẽ
ghi nhận mảng chuyển nhượng bất động sản từ dự án Phong Phú 4. Những dự án BCI đã đầu
tư năm 2015, như dự án An Lạc Plaza dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2017.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường chìm trong sắc đỏ với áp lực bán mạnh. Cổ phiếu Dầu khí, Bảo hiểm và Bất động sản giảm
mạnh tác động tiêu cực lên toàn thị trường. VN-Index đạt 619.3 điểm, giảm 0.9% và HNX-Index đạt
83.9 điểm, giảm 0.3%. Thanh khoản thị trường đạt 3,621 tỷ đồng, tăng 25%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu Ngân hàng giảm giá.
Cổ phiếu Bán lẻ, Tài nguyên và Dịch vụ tài chính đồng loạt giảm điểm.
Cổ phiếu Ô tô phụ tùng và Hàng gia dụng có phiên tăng nhẹ.
Cổ phiếu Truyền thông đi ngược xu hướng thị trường và tăng điểm tốt.
HHS dẫn đầu thanh khoản với 13.6 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 213 tỷ đồng.
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Khối ngoại bán ròng 468 tỷ đồng trên 2 sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 1,442 tỷ đồng, chiếm 20%
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
HNX
-5.9
-0.2
-0.9%
-0.3%
619.3
83.9
148.6
52.7
2,929
692
-426
-42

Biến động các nhóm ngành chính
Thực phẩm và đồ uống
+0.5%
Công nghệ thông tin
+0.2%
Ngân hàng
-1.1%
Bất động sản
-2.8%
Bảo hiểm
-3.8%
Dầu khí
-3.9%
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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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