CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Tuần từ 15/08/2016 đến 19/08/2016
TRÁI PHIẾU
Tổ chức phát hành

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày đáo
hạn

năm
VINGROUP
062015
VIC11201801

Giá trị

Lãi suất

tỷ đồng

Coupon (%)

2

02/06/2017

2,000

11.65

3

05/11/2018

1,000

11.00

VIC11201802
VIC11201701
VIC11201702

3
2
2

29/12/2018
25/11/2017
30/12/2017

1,000
1,000
1,000

11.00
10.50
10.50

CTCP Đầu tư Dịch vụ
Thương mại TP. Hồ Chí
Minh (Vicentra)

VINEDEN

3

01/07/2019

3,900

10.00

Tổ chức phát hành

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày đáo
hạn

Giá trị

Lợi suất

tỷ đồng

YTM (%)

Tập đoàn Vingroup

năm

Kho bạc Nhà nước

TD1626456

10

03/03/2026

144

7.99

TD1323031

10

31/01/2023

414

7.69

TD1530288

15

15/03/2030

149

7.65

TD1424093

10

31/08/2024

453

6.80 – 6.90

TD1518357

3

03/12/2018

104

5.86

TD1520268

5

22/10/2020

440

5.71 – 6.40

Nguồn: TCBS tổng hợp



Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đã phát hành 452 tỷ đồng trái phiếu
doanh nghiệp không chuyển đổi có kỳ hạn 4 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Nguồn tiền thu được từ
đợt phát hành được sử dựng để tăng nguồn vốn cho dự án Melosa, dự án Venica cũng như cơ cấu lại
các khoản nợ của công ty.



Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thống nhất sẽ phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái
phiếu không có tài sản đảm bảm, có kỳ hạn 2 năm với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong Quý
3/2016 nhằm bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.



Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương có kỳ hạn 5 năm, mệnh
giá 100,000 đồng/trái phiếu để huy động nguồn vốn cho các dự án đầu tư công của tỉnh năm 2016 và
giai đoạn 2016 – 2020.
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QUỸ ĐẦU TƯ
Quỹ

Giá trị tài sản ròng/CCQ

15/08/2016
TCEF
TCBF
VN-Index
Bond-Index

đồng
11,006
10,579

% Tăng trưởng Giá trị tài sản
ròng/CCQ
YTD
14.6%
4.6%
13.9%
4.6%

TCEF (YTD)

TCBF (YTD)
10,800

11,800
11,300

10,300

10,800

9,800

10,300
9,800

9,300

9,300
8,800
31/12/2015

29/02/2016

30/04/2016

8,800
31/12/2015

30/06/2016

NAV/ccq (đồng)

29/02/2016

30/04/2016

30/06/2016

NAV/ccq (đồng)
Nguồn: TCBS tổng hợp



NAV của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đạt 11,006 đồng/CCQ, tăng trưởng 5.5% so với tuần
trước.



NAV của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đạt 10,579 đồng/CCQ, tăng 0.1% so với tuần trước.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Đà tăng của thị trường bắt đầu suy yếu trong tuần khi VN-Index chỉ tăng nhẹ 1% lên 662.28 nhờ lực đẩy của các
cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, BVH, GAS, VNM, KDC và MWG. HNX-Index ngược lại giảm nhẹ 0.04% xuống
83.1. Mặc dù đường MACD của 2 chỉ số đã cắt trên đường tín hiệu từ tuần trước đó, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn
của 2 chỉ số vẫn đứng ở mức HOLD do đường trung động 10 ngày - MA10 chưa bứt phá trên đường trung bình
động 30 ngày - MA30. Xu hướng ngắn hạn của HNX-Index có dấu hiệu suy yếu rỏ vì đường MACD còn dưới
ngưỡng 0, đồng thời HNX-Index và đường 5 ngày - MA5 đã cắt xuống dưới đường trung bình động 30 ngày MA30.
Thị trường đã phân hóa vào 2 phiên cuối của tuần khi số cổ phiếu giảm giá áp đảo số cổ phiếu tăng giá và VNIndex tăng nhẹ nhờ vào một vài cổ phiếu Blue chip. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của 2 chỉ số vẫn duy trì tốt do
các đường trung bình động dài hạn tiếp tục đi lên và 2 chỉ số vẫn nằm trên các đường này. Thanh khoản thị
trường nhảy vọt về khối lượng và giá trị giao dịch. Lượng cổ phiếu giao dịch bình quân ngày tăng 8% so với tuần
trước đó,lên 168 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 3,370 tỷ, tăng 23%.
Dầu khí là nhóm cổ phiếu có tín hiệu thay đổi tích cực nhất trong tuần nhờ giá dầu thô tăng lên sát mức 50 USD/
thùng. PVD, PVS, PGS và GAS tăng từ 0.4% đến 4.4%. Tín hiệu ngắn hạn của cả nhóm đã chuyển sang BUY.
Trong vòng 1 tháng, PVS tăng cao nhất 21.2% nhưng áp lục chốt lời đang gia tăng nên PVS chỉ tăng nhẹ 1.4%
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trong tuần qua. Xu thế dài hạn của nhóm cũng đang tích cực với giá của nhiều cổ phiếu vượt trên các đường
trung bình động trung hạn và dài hạn.
Nhóm cổ phiếu Cảng và Vận chuyển cũng chuyển biến tích cực trong đó đáng chú ý là GMD, VSC, SKG, VNS
và PVT tăng từ 3.8% đến 11.5%. 5 cổ phiếu đều có tín hiệu BUY ngắn hạn, riêng VSC có tín hiệu quá mua từ
ngày 18/8 do giá tăng mạnh 11.5% trong tuần. VNS là cổ phiếu tăng mạnh thứ 2 trong nhóm với mức tăng 10.5%.
NCT là cổ phiếu đi ngược chiều với nhóm, giảm 4.8% và có tín hiệu quá bán do chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
xuống còn 14.5.
IMP và DMC là 2 cổ phiếu tăng giá dẫn đầu trong nhóm cổ phiếu Dược phẩm. IMP và DMC tăng 7.6% và 7.5%
trong tuần. Trong 30 ngày gần nhất, IMP và DMC tăng 12% và 19.4%. IMP, DMC và DHG đang có tín hiệu BUY
ngắn hạn và xu thế trung, dài hạn đi lên.
Trong nhóm cổ phiếu Vật liệu, các cổ phiếu Cao su thiên nhiên TRC, DPR, Sắt thép HPG và Đá xây dựng DHA
tăng khá nhất trong tuần và có tín hiệu BUY ngắn hạn. TRC và DPR tăng 0.9% và 1.7%. HPG tăng 5.2% và DHA
tăng 5.6%. Trong đó HPG và DPR có các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
vượt ngưỡng trung bình. Ngược lại DPM giảm 1% và có tín hiệu SELL ngắn hạn. Xét về tác động của từng cổ
phiếu riêng lẻ thì MSN, VNM, MWG, KDC và FPT là những cổ phiếu vốn hóa lớn có tác động mạnh lên chỉ số
VN-Index trong tuần.
Thông tin mua lại 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giúp MSN tăng trần 2 phiên giao dịch cuối. MSN tăng tổng
cộng 11.6% trong tuần và chấm dứt chuỗi dài ngày giá đi xuống. Đường MACD của MSN còn dưới ngưỡng 0
nhưng đã cắt trên đường tín hiệu. Các đường trung bình động ngắn hạn còn nằm dưới cận trên và giá MSN còn
nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Tuy vậy, tín hiệu ngắn hạn MSN chuyển từ SELL sang HOLD.
Với thông tin trả cổ tức tiền mặt 4000 đồng/ cổ phiếu, cổ phiếu thưởng 20% và kỳ vọng VNM lọt vào danh mục
ETF và chỉ số ngoại, VNM tiếp tục tăng 4.6% trong tuần, nâng mức tăng 30 ngày lên 14.8%. VNM có tín hiệu quá
mua từ ngày 18/8 và chỉ báo xu hướng ngắn hạn ADX vượt trên ngưởng trung bình.
KDC công bố bán 20% cổ phiếu còn lại của mảng bánh kẹo cho đối tác nước ngoài, thu 1,960 tỷ. Giá cổ phiếu
KDC nhảy vọt 26.7% trong tuần và tín hiệu quá mua xuất hiện. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của MWG
rất tốt giúp giá MWG tăng 11% trong tuần.
PNJ và SBT tiếp tục tăng 4.4% và 1.2%. MWG, PNJ và SBT có tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn BUY và xu hướng
dài hạn tốt. FPT tăng 1.9%, nâng tín hiệu ngắn hạn từ HOLD lên BUY. Giá FPT cắt trên các đường trung bình
động từ 10 ngày đến 200 ngày.
Các nhóm cổ phiếu giảm giá trong tuần gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư đa ngành và một số cổ phiếu
thuộc nhóm Bất động sản. Cổ phiếu Ngân hàng ACB, STB, VCB, BID, CTG và MBB giảm từ 0.6% đến 2.9%.
STB, VCB, CTG và BID có tín hiệu SELL ngắn hạn.
Cổ phiếu Chứng khoán SSI và HCM giảm 0.5% và 0.4%. Giá SSI và HCM giảm mạnh trong các giai đoạn 1
tháng, 9 tháng và 12 tháng. HAG giảm 1.5% do lực chốt lời sau khi tăng mạnh 27.5% trong tuần trước đó. REE
giảm 0.5%. SSI, HCM. REE và HAG chỉ có tín hiệu HOLD ngắn hạn và xu hướng trung, dài hạn xấu.
Nhóm cổ phiếu Bất động sản phân hóa với KDH tăng 3.1% trong tuần và 17.5% trong 30 ngày. KDH có tín hiệu
quá mua. CTD, HDG và NLG tăng từ 1.2% đến 5.2% nhưng tín hiệu ngắn hạn vẫn HOLD. Ngược lại TDH, BCI,
DXG, VIC và NTL giảm từ 0.7% đến 6%. TDH và BCI có tín hiệu SELL ngắn hạn, trong đó BCI có tín hiệu quá
bán do giá giảm sâu 6% khiến chỉ báo sức mạnh tương đối RSI giảm còn 17. Nhóm cổ phiếu Sản xuất công
nghiệp phục hồi khá tốt trong tuần. BMP, CSM, CAV và PAC tăng từ 1.5% đến 6.7%. Tuy nhiên, NTP là cổ phiếu
tăng giá cao nhất 8.1% và có tín hiệu ngắn hạn BUY từ ngày 16/8. Các cổ phiếu còn lại chỉ có tín hiệu HOLD
Các cổ phiếu khác có mức tăng giá đáng chú ý trong tuần gồm CII tăng 7.1%, PVI tăng 1.9% va NT2 tăng 2.3%.
Cả ba cổ phiếu CII, PVI và NT2 có tín hiệu BUY ngắn hạn và xu hướng dài hạn tích cực.
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CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ

HSG

Giá

P/E

P/B

Tỷ suất cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

40,800

5.1

2.2

6.12%

Điểm nhấn đầu tư:


CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong nước về Tôn với 38% thị phần và
đứng thứ 2 về Ống thép với 19% thị phần.



9 tháng năm đầu năm tài chính 2015-2016, doanh thu thuần của HSG đạt 12,989 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt 1,054 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và vượt gần 60% kế hoạch lợi nhuận cả
năm 2016. Kết quả kinh doanh của HSG cải thiện mạnh do:





Sản lượng tiêu thụ tôn, ống thép và ống nhựa tương ứng tăng 7%, 34% và 50% bù đắp được giá bán
bình quân giảm 19%.



Công ty mua được hàng tồn kho giá thấp trước đợt tăng giá từ cuối năm 2015 nên tỷ suất lợi nhuận cải
thiện đáng kể (tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22.2% trong 9 tháng đầu năm trong khi cùng kỳ là 13.4%).

EPS dự phóng cho năm 2016 khoảng 7,500 đồng, với thị giá hiện tại P/E dự phóng là 5.5x, tương đối hợp lý
để đầu tư. Tuy nhiên nhà đầu tư lưu ý:


Giá cổ phiếu HSG đã tăng mạnh kể từ đầu năm.



Lợi thế hàng tồn kho giá rẻ là lợi thế ngắn hạn nên tỷ suất lợi nhuận của HSG sẽ không thể duy trì ở
mức cao như năm nay trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào HRC đã đang tăng trở lại. Tuy nhiên một
số tin tức mới như khả năng áp thuế với tôn nhập khẩu mà Bộ Công Thương đang tiến hành điều tra
hay khả năng HSG sẽ lọt vào rổ ETF trước cuối năm nay có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá HSG trong nửa
cuối năm.
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-

9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013A
Doanh thu thuần

2014A

2015A
Lợi nhuận ròng

2016F
Biên lợi nhuận ròng
A: Số thực

F: Dự phóng

ĐVT: tỷ đồng
Chỉ số tài chính
Doanh thu thuần
Lợi nhuận ròng
Biên lợi nhuận ròng
ROE
ROA
Hệ số đòn bẩy tài chính

2013A
11,760
581
4.9%
27.5%
9.3%
3.2

2014A
14,990
410
2.7%
17.9%
4.7%
4.3

2015A
17,447
653
3.7%
24.7%
6.6%
3.2

2016F
17,793
1,472
8.3%
41.4%
16.8%
2.3
Nguồn: TCBS tổng hợp
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Chuỗi giá trị của doanh nghiệp

Nhà cung cấp
• TNHH MTV Tôn
Hoa Sen
• Nhà máy thép
cán nguội Phú Mỹ

Đầu vào
• Quặng sắt: Nhập
khẩu từ nước
ngoài do chất
lượng và giá cả
cạnh tranh hơn

• Nhà máy Tôn
Hoa Sen - Phú Mỹ
• Thép cán nguội:
Thành phẩm của
công ty thành viên.
• TNHH MTV Tôn
Hoa Sen Nghệ An

• TNHH MTV Vật
liệu xây dựng Hoa
Sen - Vũng Tàu
• TNHH MTV Vật
liệu xây dựng Hoa
Sen - Hải Dương
• TNHH MTV Hoa
Sen Bình Định

• Thép cán nguội
của công ty thành
viên.
• Hạt nhựa: Thu
mua trong nước và
nhập khẩu.

Quy trình sản
xuất
• Thép cán nguội:
Quặng sắt -> Lò nung
-> Phôi thép -> Cán
thép -> Cuộn cán
nguội.

Đầu ra

Thép
42%

Tôn
56%

• Tôn: Thép cán nguội
->Tẩy rỉ, tẩy dầu -> Lò
ủ NOF -> chảo mạ ->
phủ màu -> sấy, làm
nguội -> Tôn.
• Ống thép: Thép cán
nguội -> Uốn ống ->
Hàn cao tầng -> tẩy rỉ > mạ kẽm -> ống thép.
• Ống nhựa uPVC:
Hạt nhựa -> máy ép > khử khoáng, polyme
hóa -> cân chỉnh, hút
chân không -> làm
mát -> Ống nhựa.

Khách hàng

Nhựa
2%

Xuất khẩu
Nội địa - - 314 triệu
USD
480 triệu
40%
USD
60%

HSG có lợi thế phân
phối khi sở hữu 6
tổng kho, 190 chi
nhánh trải dài khắp
các tỉnh và sở hữu
30 xe đầu kéo và 11
xe tải 18 tấn.

HSG chiếm 19% thị
phần thép ống chỉ
sau Hòa Phát và
dẫn đầu thị trường
tôn với 38% thị phần

Nguồn: HSG

Công suất:
 Cán nguội:
980,000 tấn/năm

Tôn
mạ:
1,220,000 tấn/năm
 Ống
thép:
502,400 tấn/năm
 Ống nhựa: 54,840
tấn/năm

TIỀN TỆ VÀ VÀNG
Lãi suất tiền gửi
trả lãi cuối kỳ (%/năm)

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

24 tháng

BIDV
Vietinbank
Agribank
Sacombank
Techcombank
Vietcombank

4.8%
4.8%
4.5%
4.8%
4.8%
4.5%

5.5%
5.5%
5.2%
5.3%
5.2%
5.1%

5.8%
5.8%
5.8%
5.9%
5.7%
5.5%

6.9%
6.8%
6.5%
6.8%
6.4%
6.5%

7.0%
6.8%
6.8%
6.8%
6.7%
6.5%
Nguồn: TCBS tổng hợp

Lãi suất các Ngân hàng thương mại không có gì thay đổi so với tuần trước
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Tỷ giá ngoại tệ

Mua vào

Bán ra

USD

22,260.00

22,330.00

EUR

25,171.31

25,396.26

GBP

29,169.68

29,430.36

JPY

221.41

223.39

19/08/2016

Nguồn: VCB

Giá vàng trong nước

Mua vào

Bán ra

19/08/2016

triệu đồng/lượng

triệu đồng/lượng

Vàng SJC

36.5

36.8
Nguồn: SJC



So với tuần trước, tỷ giá USD/VND giữ nguyên. Đồng Euro, Bảng Anh và đồng Yên Nhật đều giữ đà
tăng.



Giá vàng có sự tăng mạnh ở cả 2 chiều mua bán so với tuần trước.

BẤT ĐỘNG SẢN
Công ty

Công ty CP Lộc Ninh

Công ty CP Phát triển
Đầu tư Hà Nội Sunrise

Tập đoàn Vingroup

www.tcbs.com.vn

Dự án

Thông tin nổi bật

Lộc Ninh Singashine

Vị trí: Khu đô thị sinh thái Chúc Sơn, thị trấn Chúc
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Diện tích: từ 48 - 88m2/căn hộ, số lượng 100 căn
Giá bán: từ 12.5 triệu đồng/m2 (gồm VAT)
Vị trí: Đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà
Nội
Diện tích: từ 63 - 133 m2/căn hộ, số lượng 405 căn
Giá bán: từ 34 - 40 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

The Golden Palm

The Park View, Vinhomes
Central Park

Vị trí: Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
Diện tích từ 90 - 187m2/căn nhà phố, số lượng 559
căn
Giá bán: từ 45 triệu đồng/m2 (chưa có VAT)

Quần thể nhà vườn Long
Phú, Vinhomes Thăng
Long

Vị trí: Xã nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Diện tích: từ 117 - 197 m2, số lượng 100 căn nhà
Giá bán: 37 triệu/m2 tính giá trên sàn xây dựng
(gồm VAT)
Miễn phí quản lý dịch vụ 10 năm

Vinhomes Metropolis (Hà
Nội)

Vị trí: 29 Liễu Giai, Hà Nội
Diện tích từ 55 -149m2/căn. Penthouse từ 280 –
400m2/căn.
Giá bán: từ 67 - 83 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí
quản lý).
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Gold Park Residence (TP.
HCM)

Vị trí: phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Diện tích: từ 80 - 96m2. Số lượng 90 căn nhà phố,
3 tầng và 5 căn biệt thự diện tích từ 90 - 212m2.
Giá bán: từ 34 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Lakeview City (TP. HCM)

Vị trí: Đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 2.
Diện tích: từ 96 - 160m2. Số lượng 960 sản phẩm
bao gồm biệt thự và nhà phố, 4 tầng.
Giá bán: từ 64 triệu đồng/m2 (gồm VAT và hoàn
thiện mặt ngoài).

Tập đoàn Novaland
Botanica Premier (TP.
HCM)

Rich Star (TP. HCM)

Công ty CP Xây dựng
Sài Gòn

Vị trí: 108 Hồng Hà, Q. Tân Bình.
Diện tích: từ 53 - 105m2.
Giá bán: từ 41 triệu đồng/m2 (gồm VAT).
Vị trí: 245 Hòa Bình, Tân Phú
Diện tích: từ 53 - 94m2
Giá bán: từ 34 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo
trì).
Cam kết cho thuê lên đến 144 triệu đồng năm đầu
tiên.
Vị trí: đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái,
quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: từ 120 - 406m2, số lượng 24 căn
Giá bán: từ 28 triệu đồng/m2 ( gồm VAT)

PhoDong Village

Vị trí: 152A đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,
Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 71 - 94m2, số lượng khoảng 270 căn hộ
Giá bán: từ 26 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Công ty CP Địa ốc Phú
Long

Dragon Hill 2

Công ty Phú Mỹ Hưng

Riverpark Premier (TP.
HCM)

Vị trí: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Diện tích: từ 112 - 231m2.
Giá bán từ: 54 triệu đồng/m2 (gồm VAT)
Nguồn: TCBS tổng hợp



Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giao dịch bất động sản trong tháng 8 có xu hướng
chững lại. Tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc còn gần 36,000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh
tiếp tục dần đầu cả nước về giá trị tồn kho bất động sản. Lượng hàng tồn kho chủ yếu tập trung ở phân
khúc đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ và nhà thấp tầng.



Bộ Xây dựng lên tiếng cảnh báo về sự chênh lệch cung cầu bởi hiện nay nhiều dự án nhà ở cao cấp,
bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển nhanh trong khi nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp dành cho phân
khúc bình dân vẫn còn thiếu.
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