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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Thị trường tiếp tục lao dốc sau giờ mở cửa do tâm lý nhà đầu tư còn lo sợ Brexit. Gần cuối giờ giao
dịch buổi chiều, bên mua tận dụng cơ hội lực bán không còn mạnh nên đẩy giá một số cổ phiếu
Bluechip như FPT, BVH, VIC, HPG, HSG và nhóm Dầu khí. VN-Index đảo chiều tăng nhẹ 0.1% nhưng
HNX-Index tiếp tục giảm 0.1%. Tuy nhiên, Berxit còn ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam vì có tới 258
mã giảm so với 172 mã tăng và giá trị giao dịch thị trường thấp, chỉ còn 2,680 tỷ. Đường MACD của 2
chỉ số vẫn còn dưới đường tín hiệu nên tín hiệu ngắn hạn đang HOLD. 2 chỉ số duy trì triển vọng trung,
dài hạn tích cực.
Nhóm cổ phiếu tăng giá phiên hôm nay gồm Bảo hiểm, Dầu khí, Sắt thép và Săm lốp
Nhóm cổ phiếu giảm giá có Điện, Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư tài chính, Dược phẩm. Cảng, Dịch
vụ hậu cần, Vận chuyển, Nông nghiệp.
Nhóm Dầu khí phục hồi khá tốt dù giá dầu thô còn dưới 49 USD/ Thùng. PVD, PGD và GAS tăng lần
lượt 2.3%, 0.4% và 0.8%. Tuy vậy, xu thế ngắn hạn của nhóm Dầu khí còn yếu do đường MACD cắt
dưới đường tín hiệu. PVS, PGD và PGS bị tín hiệu SELL ngắn hạn do đường trung bình động ngắn
hạn xuống dưới các cận trên.
Nhóm cổ phiếu Bảo hiểm PVI và BVH tăng giá phiên hôm nay nhưng triển vọng ngắn hạn cũng đang
xấu như nhóm Dầu khí với đường MACD cắt dưới đường tín hiệu, giá và đường trung bình động ngắn
hạn đều cắt xuống các cận trên.
HPG và HSG tăng 0.5% và 1.6%. HPG giữ tín hiệu BUY ngắn hạn với các chỉ báo sức mạnh xu hướng
ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI trên ngưỡng trung bình, HSG còn tín hiệu HOLD, 2 cổ phiếu
có triển vọng tích cực trung, dài hạn.
Nhóm cổ phiếu Sản xuất công nghiệp phân hóa. CSM và DRC tăng 0.3% và 0.5% trong khi BMP, NTP,
CAV và PAC giảm từ 0.6% đến 3.7%. Cả 6 cổ phiếu Sản xuất công nghiệp tiếp tục tín hiệu BUY ngắn
hạn và triển vọng tích cực trung, dài hạn.
Cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục suy yếu. ACB, VCB và BID giảm từ 0.5% đến 1.3%. 5 cổ phiếu Ngân
hàng STB, CTG, BID, EIB và MBB có tín hiệu SELL ngắn hạn.
Nhóm Chứng khoán SSI, HCM và Đầu tư đa ngành REE, MSN, HAG cũng trong xu thế đi xuống ngắn
hạn. Phiên hôm nay SSI, HCM, REE, MSN và HAG giảm từ 0.5% đến 4.1%. SSI, MSN và HAG có tín
hiệu SELL ngắn hạn và triển vọng tiêu cực trung lẫn dài hạn.
Nhóm Bất động sản chỉ còn CTD có tín hiệu BUY ngắn hạn nhưng CTD cũng bị giảm mạnh trong 2
phiên liền. SJS, DXG, NTL, HDG, KDH và NLG có tín hiệu SELL ngắn hạn, riêng NTL có tín hiệu quá
bán. Phiên hôm nay, VIC chia cổ phiếu thưởng 11% nhưng vẫn tăng mạnh 3.3% sau khi chia tách.
DXG, HDG và KDH tăng 1.4% đến 2% trong khi SJS, BCI, TDH, NTL, NLG và CTD giảm từ 0.4% đến
3.5%.
Nhóm cổ phiếu Điện VSH, PPC và NT2 giảm từ 0.7% đến 2.1%. PPC có tín hiệu SELL ngắn hạn và
chỉ báo sức mạnh xu hướng cho thấy xu hướng giảm giá còn tiếp diễn. NT2 duy trì tín hiệu BUY ngắn
hạn và triển vọng tích cực trung lẫn dài hạn
Nhóm cổ phiếu công nghệ chỉ có FPT tăng 0.7% và tiếp tục tín hiệu BUY ngắn hạn trong khi CMG và
ELC giảm 3% và 3.2%. CMG giảm giá mạnh 3 phiên liên tục và có tín hiệu quá bán.
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Điểm nhấn:


Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL), tiền thân là Nhà máy Bóng đèn Phích
nước Rạng Đông là doanh nghiệp chủ yếu sản xuất kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư
thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước. RAL có năng lực sản
xuất được 150 triệu sản phẩm bóng đèn/năm, 18.5 triệu sản phẩm phích nước/năm, 5 triệu sản
phẩm thiết bị chiếu sáng/năm và 1 triệu sản phẩm đèn bàn/năm.



Năm 2015 Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 2,659 tỷ đồng và 94 tỷ đồng,
tăng 2.3% và 43% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuân ròng tăng từ 2.5% năm 2014 lên 3.6%
năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do RAL đã kiểm soát tốt các chi phí. Chi phí lãi vay và chi phí
bán hàng tương ứng giảm 29.8% và 31.9%.



Tình hình tài chính nhìn chung lành mạnh. Hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh
tương ứng đạt 1.2x và 0.5x. Hệ số Nợ/VCSH và EBIT/Lãi vay lần lượt là 2.6x và 3.6x cho thấy mặc
dù tài sản của RAL được tài trợ chủ yếu bằng các khoản nợ, công ty không gặp khó khăn trong
thanh toán lãi vay. Hệ số ROE và ROA tương ứng đạt 17.4% và 4.7%. Hệ số P/E đạt 8.8 so với hệ
số P/E trung bình ngành 10.5.



Tổng tài sản giảm 11.7% so với năm trước do RAL thực hiện chủ trương cắt giảm công nợ và hàng
tồn kho. Tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đã giảm 23.2% so với năm
2014. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 71,8 tỷ đồng năm 2014 lên 402,4 tỷ đồng năm
2015 cho thấy RAL có dòng tiền thanh khoản cao.
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Năm 2016 RAL dự kiến đầu tư 193 tỷ đồng cho xưởng điện từ đèn & LED, lò thủy tinh không chì
và lò thủy tinh phích.



ĐHĐCĐ năm 2016 đã thống nhất mục tiêu đạt 2,556 tỷ đồng Doanh thu thuần và tối thiểu 90 tỷ
đồng Lợi nhuận sau thuế. RAL đặt ra kế hoạch kinh doanh thấp hơn năm ngoái do mặt hàng đèn
LED đang trỗi dậy mạnh mẽ và thay thế các sản phẩm đèn compact, đèn huỳnh quang. Tuy nhiên,
tăng trưởng doanh thu từ đèn LED chưa bù đắp được sụt giảm doanh thu của các sản phẩm đèn
truyền thống. Ngoài ra, là một công ty nghiên cứu sản xuất, RAL đang phải đối mặt với sức ép
cạnh tranh từ các công ty lắp ráp đèn LED nhập khẩu bộ phận thành phần từ Trung Quốc để cắt
giảm chi phí nghiên cứu và tránh thuế.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Thị trường chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch và bật tăng nhẹ vào cuối phiên. VNIndex đạt 621.3 điểm, tăng 0.1% và HNX-Index đạt 83.5 điểm, giảm 0.1%. Thanh khoản thị trường đạt
2,683 tỷ đồng, giảm mạnh 56%.
Cổ phiếu Vốn hóa lớn và Dầu khí phân hóa.
Cổ phiếu Ngân hàng và Bảo hiểm giảm điểm mạnh.
Cổ phiếu Bán lẻ, Ôtô phụ tùng, Du lịch giải trí và Y tế đồng loạt giảm điểm.
Cổ phiếu Bất động sản tăng điểm tốt và góp phần tích cực kéo thị trường tăng điểm.
SCR dẫn đầu thanh khoản với 8.4 triệu cố phiếu và HPG dẫn đầu khớp lệnh với 123 tỷ đồng. BID và
MWG có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với lần lượt 161 tỷ đồng và 130 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng 68 tỷ đồng trên cả hai sàn. Tổng giao dịch mua bán đạt 569 tỷ đồng, chiếm 11%
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)
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Biến động các nhóm ngành chính
Bất động sản
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