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Giá trị đóng cửa -

Biến động (%) -

KL(triệu CP) 342,5

Giá trị (tỷ đồng) 10.045,4

SLCP tăng giá 137

SLCP giảm giá 162

SLCP đứng giá 35  

 

Giá trị đóng cửa 123,88

Biến động (%) 1,22%

KL(triệu CP) 74,7

Giá trị (tỷ đồng) 1.160,2

SLCP tăng giá 114

SLCP giảm giá 88

SLCP đứng giá 66  

 

Giá trị đóng cửa 58,17

Biến động (%) -0,27%

KL(triệu CP) 16,9

Giá trị (tỷ đồng) 380,8

SLCP tăng giá 87

SLCP giảm giá 74

SLCP đứng giá 54  

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu lớn đồng loạt bứt phá khiến VN-Index có lúc 

tăng đến 25 điểm và tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Tuy nhiên, hệ 

thống giao dịch của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh xảy ra sự cố 

khiến giao dịch tại HOSE ngưng trệ hoàn toàn trong phiên 

khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Đến 18h00, phương án khắc 

phục vẫn chưa được thông báo.  

Trong tuần trước, mặc dù thị trường đã có 2 phiên điều chỉnh và đánh mất gần 

30 điểm trước thông tin UBCK gửi văn bản lấy ý kiến các CTCK về việc nâng tỷ 

lệ ký quỹ ban đầu nhưng sau đó VN-Index đã nhanh chóng hồi phục và lấy lại 

được mốc 1.050 điểm trong 2 phiên cuối tuần. Bước vào phiên giao dịch tuần 

mới, sắc xanh lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành dưới sự dẫn dắt của một số 

cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VCB, MSN, VJC, VIC,…. Chỉ số liên tục nới 

rộng đà tăng và tiến sát ngưỡng 1.080 trước khi hạ nhiệt trước áp lực giảm 

điểm từ SAB, PLX, STB, VRE… trong ít phút cuối phiên sáng. Lực cầu tiếp tục 

gia tăng mạnh trong phiên chiều giúp nhiều cổ phiếu bứt phá lên mức cao nhất 

ngày (GAS, GEX, HPG, SAB, BID, MSN,...), VN-Index thiết lập đỉnh cao mới tại 

1.087,42 điểm trước khi giao dịch bị ngưng trệ trong phiên ATC do hệ thống 

giao dịch của sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh xảy ra sự cố. Thông tin ban đầu, ông 

Lê Hải Trà - Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Quản trị HOSE cho biết, lỗi phát 

sinh hôm nay không phải do hệ thống giao dịch bị tấn công, mà là lỗi trong máy 

chủ giao dịch.  

Diễn biến các nhóm cổ phiếu tính đến trước phiên ATC: 

- Thông tin giá dầu tăng mạnh lên 63,37 USD/thùng do hoạt động khai thác tại Mỹ 

giảm và chiến sự tại Syria giúp nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch khá sôi động 

và đóng vai trò là nhân tố chính giúp chỉ số tăng điểm mạnh. GAS tăng lên 

mức giá trần, PVD (+5,7%), PVS (+6%), PLX (+1,3%), PXS (+6,2%)… đều ghi 

nhận mức tăng khá tốt. 

- Với kết quả kinh doanh khá ấn tượng trong năm 2017 (LNST cán mốc kỷ lục 

8.000 tỷ đồng), HPG liên tục nới rộng đà tăng lên 63.600 đồng/cổ phiếu 

(+6,5%), thậm chí có thời điểm chạm trần trong phiên. VJC tăng trần ngay 

sau phiên ATO trong ngày chốt quyền cổ tức bằng tiền và thông tin về việc 

được thêm vào rổ VN30 trong thời gian tới. 

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng – chứng khoán giao dịch khá phân hóa. Trong 

khi VCB, CTG, BID giữ vững đà tăng và góp phần nâng đỡ chỉ số thì các cổ 

phiếu khác đa số dần hạ nhiệt về cuối phiên với mức tăng nhẹ hoặc lùi về 

tham chiếu, thậm chí giảm điểm như MBB, STB, EIB, VPB,…  

-  

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Giữ vững đà tăng trong toàn phiên, HNX-Index kết phiên tại mức cao nhất 

ngày trước sự tích cực đồng thuận trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ 

thể, chỉ số đóng cửa tại 123,88 điểm, tăng 1,49 điểm (tương đương 

1,22%). Thanh khoản ở mức cao so với trung bình tuần trước. 

Dòng tiền hoạt động tích cực ngay từ đầu phiên đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn 

hóa lớn: ACB, SHB, VCS, VCG, VGC, PVI, NTP… đồng thuận sắc xanh góp 

phần nâng đỡ đà tăng chỉ số; riêng PVS vẫn duy trì sắc đỏ đến cuối phiên sáng. 

Bước sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục gia tăng, nhất là tại PVS khiến cổ phiếu 

này bất ngờ đảo chiều tăng mạnh 6% đạt mức 29.900 đồng/ cổ phiếu, bên cạnh 

ACB cũng tăng 1,8% có giá 40.200 đồng/cổ phiếu. HNX-index kết phiên cao 

nhất ngày với đà tăng từ 9/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn. Thống kê cụ thể 

toàn thị trường ghi nhận 114 mã tăng, 88 mã giảm và 66 mã đứng giá. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 84,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 

đạt gần 1336,4 tỷ đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX khớp lệnh hơn 

17,7 triệu đơn vị. PVS đứng vị trí thứ 2 đạt gần 12,4 triệu đơn vị khớp lệnh. Các 

vị trí kế tiếp thuộc về: PVX, ACB, DST, SHS ….  

Giao dịch phân hóa ở các nhóm cổ phiếu khiến UPCOM-Index giằng co 

dưới mốc tham chiếu hầu hết thời gian giao dịch dù cổ phiếu hàng không 

tăng điểm ấn tượng. Chỉ số đóng cửa giảm 0,16 điểm (tương đương 

0,27%) xuống 58,17 điểm.  

Giao dịch phân hóa ở các nhóm cổ phiếu khiến UPCOM-Index giằng co quanh 

mốc tham chiếu trong phiên sáng. Cổ phiếu hàng không tăng điểm ấn tượng với 

HVN tăng trần cùng khối lượng khớp lệnh cao nhất sàn cùng và sắc xanh từ 

ACV (+2,7%), SAS (+3,7%). Tuy nhiên, đà giảm từ MCH (-3,8%), VIB (-2,9%), 

QNS (-1,9%),… vào phiên chiều khiến chỉ số không thể duy trì sắc xanh và đóng 

cửa dưới mốc tham chiếu. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 18,1 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao 

dịch hơn 448,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 87 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 74 mã 

giảm giá. 
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NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT 

 
 Xu hướng: HNX-Index đang cho dấu hiệu của nhịp tăng giá mới. 

 Mức kháng cự: 124; 127 

 Mức hỗ trợ: 118; 120 

Nhận định:  

Phiên giao dịch đầu tuần 22/01, chỉ số HNX-Index phục hồi sau giai đoạn đi 

ngang, tích lũy ngắn 02 tuần. Chốt phiên, chỉ số ghi được 1.49 điểm lên đóng 

cửa tại 123.88 điểm. Theo đó, một nến bullish Marubozu được xem là dấu hiệu 

củng cố cho trạng thái “breakout” khỏi khoảng hẹp 120 – 122 điểm để mở ra cơ 

hội tiếp diễn xu hướng tăng giá. 

Đánh giá về xu hướng, sàn HNX vừa trải qua nhịp đi ngang ngắn sau khi khi 

đường giá HNX-Index tiếp cận đường biên trên của kênh tăng dài hạn tuy nhiên 

trạng thái này có khả năng giúp xu hướng chỉ số duy trì ổn định và ít rủi ro hơn 

so với VN-Index. 

Hiện tại, đường giá của HNX-Index đã một lần nữa vượt ra khỏi đường kênh 

của xu hướng dài hạn và lên tiệm cận với ngưỡng kháng cự 124 điểm. khối 

lượng giao dịch trong 03 phiên gần đây luôn được duy trì mở mức cao, trên 

mức bình quân 20 phiên là tín hiệu lạc quan đối với khả năng vượt kháng cự 

của HNX-Index 

Về chỉ báo, tổng thể các nhóm chỉ báo xu hướng và xung lượng vẫn duy trì tích 

cực, củng cố xu hướng tăng. Bên cạnh tín hiệu báo mua xuất hiện trở lại trên 

chỉ báo MACD thì các chỉ báo RSI, Stochastics cũng đang quay lại vùng quá 

mua. 

Nhìn chung, chỉ số HNX-Index có thể sẽ duy trì biến động xu hướng tích cực 

trong tuần này. Mục tiêu đầu tiên của chỉ số là tiếp tục thử thách ngưỡng kháng 

cự tâm lý 124 điểm, tương ứng với ngưỡng Fibonacci mở rộng 100.0%. Nếu 

bứt phá được ngưỡng kháng cự này thì mục kế tiếp sẽ của chỉ số sẽ được xác 

định tại mốc 127 điểm, tương ứng với ngưỡng Fibonacci mở rộng 127.2%. 

Khuyến nghị:   

Phiên đầu tuần cùng với thông tin về việc dãn lộ trình điều chỉnh tỷ lệ margin đã 

góp phần tạo tác động tích cực hơn tới thị trường. Các chỉ số với ảnh hưởng từ 

các mã vốn hóa lớn đã nhanh chóng quay lại xu hướng tăng tích cực và tạo lập 

các mốc điểm cao mới. Tuy nhiên, sự cố trong phiên ATC đã khiến cho sàn 

HSX gặp vấn đề trong việc xác định mức giá đóng cửa. Mặt khác, độ rộng thị 

trường vẫn nghiêng về số mã giảm & đứng giá cho thấy ngoài các bluechips thì 

tâm lý do dự vẫn còn. Theo đó, chúng tôi vẫn bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư 

nên thận trọng quan sát, tiếp tục tận dụng các nhịp tăng của thị trường để giảm 

dần lượng cổ phiếu có rủi ro cao trong danh mục. 

Nguyễn Đức Anh 
Chuyên viên phân tích kỹ thuật 
Email: anhnd@fpts.com.vn 
ĐT: 0966 683 399 
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TIN TỨC NỔI BẬT:       

Cập nhật giá hàng hóa ngày 22/01/2018: Giá dầu thô đang giao dịch sáng 

ngày 22/1 tại Singapore tăng do hoạt động khai thác tại Mỹ sụt giảm và chiến 

sự giữa các phe phái nổ ra tại Syria. Cụ thể, tính đến khoảng 7h53 sáng nay 

theo giờ Hà Nội, giá dầu WTI tương lai tăng 16 cent lên 63,37 USD/thùng. 

Chốt phiên giao dịch ngày 19/1, giá dầu WTI giao tháng 2 giảm 58 cent xuống 

mức 63,37 USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai tăng 18 cent lên 68,79 

USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 19/1, giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 

70 cent xuống 68,61 USD/thùng. Trái lại, Giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 tại 

TOCOM giảm 0,6 yên hoặc 0,3% xuống còn 208,6 yên (tương đương 1,88 

USD)/kg. (Chi tiết xem tại đây) 

15 ngày đầu năm đã có 3 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ USD”: Thống kê mới 

nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, đến 15/1/2018, tổng trị giá kim ngạch 

xuất khẩu cả nước đạt 9,257 tỷ USD, tăng gần 26,6% so với cùng kỳ 2017. 

Đáng chú ý, chỉ trong 15 ngày đầu năm mới, cả nước có tới 3 nhóm hàng đạt 

trị giá kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, tăng thêm 2 nhóm so với cùng 

kỳ năm 2017. Hai nhóm hàng mới sớm đạt con số “tỷ đô” là: Dệt may đạt gần 

1,108 tỷ USD, tăng 128 triệu USD so với cùng kỳ 2017; máy tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện với trị giá kim ngạch đạt 1,071 tỷ USD, tăng 236 triệu USD. 

Nhóm hàng “tỷ USD” còn lại là điện thoại và linh kiện vẫn vững vàng ở vị trí 

dẫn đầu với trị giá kim ngạch đạt 2,11 tỷ USD, tăng tới 783 triệu USD so với 

15 ngày đầu năm 2017.  (Chi tiết xem tại đây) 

Những nhóm hàng nhập khẩu chính năm 2017: Nhập khẩu năm 2017 có 33 

nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 88,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 

của cả nước. Trong đó hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện và nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm trên 25,6% tổng kim 

ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng 

cụ, phụ tùng khác chiếm trên 16%; … (Chi tiết xem tại đây) 

Xuất khẩu gạo Ấn Độ sẽ tiếp tục phá kỷ lục do nhu cầu từ Bangladesh: 

Xuất khẩu gạo Ấn Độ đã tăng 22% trong năm 2017, lên kỷ lục 12,3 triệu tấn, 

do nhu cầu mạnh từ nước láng giềng Bangladesh sau khi sản lượng bị giảm 

mạnh vì lũ lụt. Như vậy, Ấn Độ đã phá kỷ lục cao về xuất khẩu gạo trước đây 

là 11,5 triệu tấn đạt được năm 2014 và tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới về xuất 

khẩu lương thực này. Dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ sẽ còn tiếp tục tăng hơn 

nữa trong năm 2018 nhờ không chỉ Bangladesh mà cả Sri Lanka tiếp tục mua 

tích cực tgrong b ối cảnh tồn trữ của Thái Lan – nước xuất khẩu lớn thứ 2 thế 

giới – đã cạn. (Chi tiết xem tại đây 

 

 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://tradingeconomics.com/commodities
http://vinanet.vn/thuong-mai/15-ngay-dau-nam-da-co-3-nhom-hang-xuat-khau-ty-usd-687745.html
http://vinanet.vn/thuong-mai/nhung-nhom-hang-nhap-khau-chinh-nam-2017-687743.html
http://vinanet.vn/thi-truong/xuat-khau-gao-an-do-se-tiep-tuc-pha-ky-luc-do-nhu-cau-tu-bangladesh-687783.html


        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

22/01/2018 

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN DOANH NGHIỆP:   

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 17.081 tỷ, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 3.770 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 64.570 tỷ, tăng 9,3% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.560 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: 

- Giá dầu Brent bình quân quý IV/2017 đã tăng 11,91 USD so với cùng kỳ làm 

cho giá bán các sản phẩm của PV Gas cũng tăng theo tương ứng.  

- Thêm nữa, GAS cũng ghi nhận doanh thu chênh lệch giá khí Cửu Long cho 

giai đoạn 2014-2017 với số tiền 1.209 tỷ làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 

thêm 968 tỷ đồng.  

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 12.900 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 46.800 tỷ, tăng 38% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ. 

CTCP Dược Hậu Giang (DHG, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.353 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.063,5 tỷ, tăng 7% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 642,5 tỷ đồng giảm 6,7% so với cùng kỳ. 

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 8.968 tỷ, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng, tăng 0,28% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 27.154 tỷ, tăng 31% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.653 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ. 

CTCP Đầu tư LDG (LDG, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 226,8 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 96,7 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 663,3 tỷ, tăng 33,6% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ. 

CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG, HSX) (Chi tiết xem tại 

đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017:  

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 89,1 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, tương đương với 1/6 so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 401,5 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 174 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: 

- Chi phí tăng đến 40% gồm chi phí dầu tăng khoảng 56%; chi phí khấu hao, 

chi phí nhân công tăng do đưa thêm các tàu Superdong XI,XII, Superdong 

Côn Đảo I và phà Superdong PI vào hoạt động.  

- Khoản phạt vi phạm hành chính và lãi chậm nộp do truy thu thuế giai đoạn 

2009-2014 chiếm gần 20 tỷ đồng. 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://www.pvgas.com.vn/Content/Uploads/78d7b92f51538d023aa8821fdf120966.pdf
http://www.hoaphat.com.vn/wp-content/uploads/Cong-bo-thong-tin-KQKD-2017.pdf
http://www.dhgpharma.com.vn/images/bao-cao-tai-chinh/DHG---Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat_-Quy-4.2017.pdf
http://www.coteccons.vn/upfile/2018/QHCD/QHCD-BCTC-Q4-2017-HOPNHAT.pdf
http://www.ldggroup.vn/pdf/10-bctc-hop-nhat-quy-iv-2017_vi_1516362345.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/01/20/SKG%20-%202018%2001%2020%20-%20Bao%20cao%20tai%20chinh%20Quy%20IV%20nam%202017.pdf
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CTCP Nam Việt (ANV, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017:  

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 850,6 tỷ, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, gấp 16 lần so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 2.954 tỷ, tăng 4,6% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 132,5 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 850,6 tỷ, tăng 12,4% so với cùng kỳ trong 

khi giá vốn chỉ tăng ở mức 6,27%, dẫn đến lợi nhuận gộp quý IV/2017 tăng 

58% so với cùng kỳ năm trước.  

- Quý IV/2017, Chi phí tài chính giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017:  

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.524 tỷ, tăng 77% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 291 tỷ đồng, tăng 46,3 % so với cùng kỳ.  

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 3.161 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 756 tỷ đồng tăng 95,1% so với cùng kỳ.  

Giải trình biến động:  

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.524 tỷ, tăng 77% so với cùng kỳ do bàn 

giao các dự án mới (Fuji, KIkyo, EhomeS Phú Hữu). Doanh thu chủ yếu trong 

quý phần lớn được đóng góp từ bàn giao căn hộ Flora Fuji và EhomeS Phú 

Hữu với tổng số tiền là 1.094 tỷ, chiếm 72% doanh thu trong quý. Ngoài ra, 

doanh thu từ bàn giao biệt thự Valora Fuji, Valora Kikyo và Valora Nam Long 

Hồng Phát trong quý  là 348 tỷ, chiếm 23% doanh thu trong quý.  

- Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 tăng nhẹ so với cùng kỳ 

năm 2016 do phát sinh các chi phí bán hàng và hoạt động cuối năm. 

CTCP Thế giới số (DGW, HSX)  

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.124 tỷ, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 22,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.  

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 3.820 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 78 tỷ đồng tăng 17,4% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động (Chi tiết xem tại đây):   

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 6,9% (quý IV/2016) lên 7,97% (quý 

IV/2017). 

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS, HSX) (Chi tiết xem tại 

đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017:  

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 79 tỷ, giảm 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 

sau thuế đạt -33,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 4,6 tỷ đồng.  

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 844,8 tỷ, giảm 46,4% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng giảm 98% so với cùng kỳ.  

Giải trình biến động: Phần lớn doanh thu của năm 2017 đã được ghi nhận 

vào 9 tháng đầu năm 2017 khi đồng loạt các hợp đồng lớn kết thúc, nghiệm 

thu bàn giao đặc biệt là công trình sửa chữa nâng cấp giàn DK P11-P13 có 

giá trị hoàn thành 729 tỷ đồng. Sang quý 4 chỉ còn một vài hạng mục đang 

thực hiện của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhà máy Nhiệt điện 

Sông Hậu 1, đồng thời công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm hợp đồng mới 

chưa tạo ra doanh thu. 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
http://www.navicorp.com.vn/upload/files/ANV-%20BCTC%20HOP%20NHAT%20QUY%20IV%202017-DAKYSO.pdf
http://125.212.207.2/App_Files/Upload/nlg%20-%20cbtt%20bao%20cao%20tai%20chinh%20q4.2017%20-%20hop%20nhat.pdf
http://digiworld.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/Giai-trinh-KQKD-hop-nhat-Quy-4-nam-2017.pdf
http://digiworld.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/BCTC-Cong-ty-rieng-Quy-4-nam-2017.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/01/20/PXS%20-%202018%2001%2020%20-%20Bao%20cao%20tai%20chinh%20Quy%20IV%20nam%202017.pdf
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CTCP Bibica (BBC, HSX) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt gần 508 tỷ, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 44,4 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.289 tỷ, tăng 2% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 96,8 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: (Chi tiết xem tại đây) 

- Doanh thu thuần giảm nhẹ 0,7% do tính chất mùa vụ trước Tết.  

- Doanh thu hoạt động tài chính quý IV năm 2017 giảm 42,3% so với cùng kỳ 

năm trước do quý IV năm 2016 phát sinh khoản lãi do PVI bồi thường hỏa 

hoạn chậm.   

- Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu thuần quý IV năm 2017 là 20,7%, thấp 

hơn 5,9% so với quý IV năm 2016.  

- Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần quý IV năm 2017 là 

4%, cao hơn 2% so với thấp hơn quý IV năm 2016.  

VICOSTONE (VCS, HNX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.110 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 277 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.351 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.121,8 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ. 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC, HNX) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.625,8 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 5.855 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng giảm 56% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: (Chi tiết xem tại đây) 

Năm 2017 là năm cực kỳ khó khăn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc 

biệt là ngành chăn nuôi lợn, giá thực phẩm giảm sâu trong thời gian dài làm 

ảnh hướng đến các đơn vị chăn nuôi. 

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP, HNX) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.100 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.430 tỷ, tăng gần 2% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 492,5 tỷ đồng tăng 23,9% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động: (Chi tiết xem tại đây) 

Nguyên nhân chính là do trích lập dự phòng đầu tư tại công ty Liên kết- Công 

ty TNHH LD Nhưa Tiền Phong SMP vào cuối quý IV năm 2016 làm ảnh 

hưởng giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV năm 2016 so với cùng kỳ 

năm nay. 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
http://www.bibica.com.vn/templates/pictures/files/78_bctc%20hop%20nhat.pdf
http://www.bibica.com.vn/templates/pictures/files/27_giai%20trinh%20bchn.pdf
http://vicostone.com/-/media/Files/Press-Release/Thong-tin-nam-2018/Thong-tin-thang-1/VCS_Bao-cao-tai-chinh-Quy-IV-2017_signed
http://www.dabaco.com.vn/upload_images/file/Quan%20he%20co%20dong/BCTC%20hop%20nhat%20quy%204%20nam%202017.pdf
http://www.dabaco.com.vn/upload_images/file/Quan%20he%20co%20dong/Giai%20trinh%20loi%20nhuan%20sau%20thue%20cong%20ty%20me%20quy%204%20nam%202017.pdf
http://www.nhuatienphong.vn/PortalFolders/ImageUploads/nhuatienphong/2199/QuanHeCoDong/2018/bao%20cao%20hop%20nhat%20quy%20IV%20nam%202017.pdf
http://www.nhuatienphong.vn/PortalFolders/ImageUploads/nhuatienphong/2199/QuanHeCoDong/2018/Gi%E1%BA%A3i%20tr%C3%ACnh%20ch%C3%AAnh%20l%E1%BB%87ch%20LNST%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%20Qu%C3%BD%20IV%202017.PDF
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 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Ch ỉ số Giá  trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 26.072           53,9 0,21%

NASDAQ 6.834              23,0 0,34%

S&P 5 0 0 2.810               12,3 0,44%

FTSE 10 0 7.736              5,0 0,06%

CAC 4 0 5.515               - 11,4 - 0,21%

SHANGHAI 3.501               13,5 0,39%

NIKKEI 23.816            8,3 0,03%     

Biến động một số loại tiền tệ 

Tỷ giá

22/01/2018

USD/VND 22.745 0,00 0,00%

EUR/VND 27.927 -10,54 -0,04%

JPY/VND 206,06 0,72 0,36%

CNY/VND 3.611 6,00 0,17%

Cặp ngoại tệ ∆ YTD

 

 

Nguồn: Vietcombank 

 

 

                                                                 CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI  

  

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ 

 

                                                

                           

                           

 

(Nguồn: Bloomberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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 DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ 

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ 

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.  

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu 

tại Việt Nam. 

Khuyến nghị Diễn giải 

Kỳ vọng 12 tháng  

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18% 

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18% 

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7% 

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18% 

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18% 

  

  

Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin 

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được 

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. 
Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171 

Fax: (84.24) 37739058 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times 
Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, 
Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT: (84.28) 62908686 

Fax: (84.28) 62910607 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng 

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, 
Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT: (84.236) 3553666 

Fax: (84.236) 3553888 

 

 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/

