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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VN-Index và HNX-Index tăng 0.5% và 0.7% trong lúc dòng tiền đổ vào thị trường rất mạnh. VN-Index
lên 627.9, mức đỉnh 10 tháng với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Dầu Khí, Ngân hàng, Chứng khoán, Tài
chính, Bảo hiểm, Cao su thiên nhiên và Sắt thép. HNX-Index tăng lên 83.8 và tín hiệu quá mua tiếp tục
phiên thứ 2. Đường hội tụ phân kỳ MACD của VN-Index đã vượt trên đường tín hiệu và tín hiệu BUY
ngắn hạn xuất hiện. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt 22% lên 210 triệu cổ phiếu và giá trị giao
dịch tăng 56% lên gần 4,000 tỷ. Tuy nhiên, nếu loại trừ 530 tỷ giao dịch thỏa thuận trái phiếu VIC, giá
trị giao dịch tăng khoảng 35%. Độ rộng thị trường tiếp tục mở rộng với 276 mã tăng so với 167 mã
giảm.
Thị trường hàng hóa thế giới bước vào giao đoạn tăng trưởng sau chu kỳ 5 năm suy thoái. Giá dầu
thô thế giới đứng vững trên 50 USD/ thùng. Cổ phiếu nhóm Dầu khí PVD, PVS và PGS tăng từ 0.6%
đến 2.4% là 3 cổ phiếu có tín hiệu BUY ngắn hạn, riêng PVD có tín hiệu quá mua. GAS và PGD giảm
0.4% và 1.6%. Tín hiệu ngắn hạn GAS chuyển từ BUY sang HOLD. PGD đi ngược hướng nhóm Dầu
khí, giảm giá trong 1 tháng gần đây trong khi các cổ phiếu Dầu khí còn lại tăng giá mạnh. PGD chuyển
tín hiệu ngắn hạn từ HOLD sang SELL.
Cổ phiếu phân bón DPM, Cao su thiên nhiên TRC, DPR, PHR và Sắt thép HPG, HSG đồng loạt tăng
giá từ 0.7% đến 5.7%. Tuy nhiên, đường hội tụ phân kỳ MACD của DPM, TRC, và DPR còn dưới
ngưỡng 0 và dưới đường tín hiệu do giá giảm trong giai đoạn trước nên phiên tăng giá hôm nay chỉ
giúp tín hiệu ngắn hạn chuyển từ SELL sang HOLD. HPG và HSG có tín hiệu BUY ngắn hạn và chỉ
báo sức mạnh tương đối RSI tiệm cận vùng quá mua.
Cổ phiếu Ngân hàng ACB, STB, CTG, BID và EIB tăng từ 0.5% đến 1.7%. STB và ACB chuyển tín
hiệu ngắn hạn từ HOLD sang BUY và triển vọng trung hạn tích cực. VCB và MBB giảm 0.4% và 0.7%.
Xu hướng ngắn hạn của VCB đang cải thiện với đường hội tụ phân kỳ MACD cắt trên đường tín hiệu.
Do các đường trung bình động ngắn hạn còn dưới cận trên, tín hiệu ngắn hạn VCB vẫn HOLD nhưng
triển vọng trung, dài hạn tích cực.
SSI có phiên tăng giá thứ hai 1.4% trong khi HCM đứng giá. SSI và HCM giữ tín hiệu BUY ngắn hạn.
Giá SSI đã vượt qua đường trung bình động 100 ngày - MA100. HAG tăng 1.3% duy trì tín hiệu BUY.
MSN tăng 1.5% do vậy tín hiệu ngắn hạn chuyển từ SELL sang HOLD nhưng đường hội tụ phân kỳ
MACD vẫn còn dưới ngưỡng 0 và dưới đường tín hiệu.
Cổ phiếu Bảo hiểm PVI và BVH tăng giá mạnh 5.2% và 3.3% giúp 2 cổ phiếu có tín hiệu BUY ngắn
hạn và triển vọng tích cực trung lẫn dài hạn.
Nhóm cổ phiếu Bất động sản phân hóa với SJS, BCI, DXG, và CTD tăng từ 0.4% đến 5%. NTL, HDG,
KDH và NLG giảm từ 0.4% đến 0.9%. Xét về ngắn hạn, DXG, NTL và CTD có xu hướng nổi bật trong
nhóm Bất động sản với tín hiệu BUY ngắn hạn và các chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo
sức mạnh tương đối RSI vượt ngưỡng trung bình. Cổ phiếu Bất động sản khác cũng có tín hiệu BUY
ngắn hạn là TDH, VIC và KDH. Riêng NLG đang kéo dài xu hướng giảm giá và có tín hiệu SELL ngắn
hạn.
Cổ phiếu nhóm Cảng và Hậu cần giảm hoặc đứng giá phiên hôm nay. VCS đứng giá nhưng còn tín
hiệu quá mua.
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Cổ phiếu Tàu biển SKG và PVT tăng 2.1% và 1.5%, giữ tín hiệu BUY ngắn hạn với chỉ báo sức mạnh
xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI vượt ngưỡng trung bình. 2 cổ phiếu này tăng giá
vượt trội trung bình thị trường trong thời gian 12 tháng trở lại.
HNG tăng giá 4.7% và giá đã vượt đường trung bình động 50 ngày - MA50. HNG có tín hiệu BUY ngắn
hạn.
VNM tăng 0.7% nhưng tín hiệu SELL ngắn hạn vẫn còn do đường hội tụ phân kỳ MACD dưới ngưỡng
0 và dưới đường tín hiệu. SBT tăng trần 6.9% nên tín hiệu ngắn hạn chuyển từ HOLD sang BUY. VHC
và MWG điều chỉnh giảm 0.3% và 1.1% nhưng tín hiệu quá mua duy trì. PNJ và KDC cùng giảm 0.7%
nhưng còn tín hiệu BUY ngắn hạn.
Cổ phiếu nhóm Sản xuất công nghiệp CSM, CAV và PAC tăng từ 0.3% đến 1.3%. CSM, DRC, CAV
và PAC có tín hiệu BUY ngắn hạn và triển vọng tích cực trung, dài hạn.
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Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong
lĩnh vực sản xuất, chế biến dược phẩm. IMP được thành lập năm 1983, tiền thân là Xí nghiệp Liên
hiệp dược Đồng Tháp.
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Công ty có năng lực sản xuất tốt với 5 nhà máy sản xuất thuốc đạt sản lượng tiêu thụ trên 1,100
triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm, trong đó nhà máy Non-Betalactam đóng góp cao nhất (70.4% sản
lượng). Hai nhà máy Penicilin và Cephalosporin có vai trò ngày càng tăng với các dòng sản phẩm
giá trị cao và đóng góp tổng cộng 21.6% sản lượng.



IMP có hệ thống mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, bao gồm 22 chi nhánh, trong đó tập
trung chủ yếu ở thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long.



Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 ổn định. Doanh thu thuần đạt 964 tỷ đồng, tăng 7.5% so
với cùng kỳ năm 2014, chủ yếu do tăng trưởng 34% của nhóm hàng nhượng quyền. Doanh thu từ
thị trường thuốc không kê toa (OTC) ngày càng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu hàng năm
(chiếm 87% cơ cấu doanh thu năm 2015).



Lợi nhuận gộp giảm 8.7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 8.3%.
Nguyên nhân do Thông tư 200 thay đổi cách ghi nhận chi phí khuyến mại từ chi phí quản lý bán
hàng sang giá vốn hàng bán, khiến giá vốn trong kỳ tăng 21.5% và chi phí bán hàng giảm tương
ứng 21%.



Tình hình tài chính lành mạnh. Khả năng thanh khoản tốt với hệ số thanh toán hiện thời và hệ số
thanh toán nhanh tăng lên tương ứng 4.8x và 3.2x. Hiện tại, công ty không vay nợ ngân hàng. ROA
và ROE lần lượt đạt 8.8% và 10.9%, giảm nhẹ khoảng 0.3% so với năm 2014 là do trong năm công
ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược CTCP Dược Phẩm Pha No để tăng vốn tài trợ
cho các dự án.



Hiện tại, IMP có 2 dự án nâng cấp nhà máy Cephalosporin và Penicilin Bình Dương lên tiêu chuẩn
EU-GMP (dự kiến được cấp giấy chứng nhận Quý II/2016) và dự án nhà máy thuốc công nghệ cao
tiêu chuẩn EU-GMP (dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2017). 2 dự án này khi đi vào hoạt động
sẽ là động lưc tăng trưởng doanh thu cho IMP trong 2-3 năm tới.



Năm 2016, IMP đặt kế hoạch đạt 1,100 tỷ Doanh thu (+11.9% YoY) và 140 tỷ Lợi nhuận trước thuế,
trước trích quỹ phát triển khoa học công nghệ (+6.3% YoY). Theo NQ HĐQT tháng 2/2016, IMP
dự định phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn từ 289 tỷ lên 350 tỷ, đầu tư cho dự án nhà máy
thuốc công nghệ cao.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường tiếp tục có một phiên khởi sắc và giữ vừng đà tăng đến hết phiên. Giao dịch mua bán sôi
động. Cổ phiếu dầu khí góp phần tích cực dẫn dắt thị trường khi giá dầu thô Brent giao dịch trên 51.4
USD/thùng. VN-Index đạt 627.9 điểm, tăng 0.5% và HNX-Index đạt 83.8 điểm, tăng 0.7%. Thanh
khoản thị trường đạt 3,986 tỷ đồng, tăng mạnh 56%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục phân hóa.
Cổ phiếu Dầu khí và Bảo hiểm tăng điểm tốt.
Cổ phiếu Tài nguyên và Truyền thông tăng nhẹ.
Cổ phiếu Bán lẻ và Hàng gia dụng giảm nhẹ.
SCR dẫn đầu thanh khoản với 8.4 triệu cổ phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 138 tỷ đồng. VIC và
VNM có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với lần lượt 535 tỷ đồng và 163 tỷ đồng.
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Khối ngoại mua ròng với 180 tỷ đồng trên hai sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 943 tỷ đồng, chiếm
12% hoạt động mua bán toàn thị trường (trung bình 30 ngày: 12%).
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
+3.2
+0.6
+0.5%
+0.7%
627.9
83.8
139.3
70.2
3,055
931
+173
+7

Biến động các nhóm ngành chính
Dầu khí
+2.8%
Bảo hiểm
+2.8%
Thực phẩm đồ uống
+1.6%
Công nghệ thông tin
+0.7%
Ngân hàng
+0.4%
Bất động sản
+0.2%
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