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Giá trị đóng cửa 126,32

Biến động (%) 1,97%

KL(triệu CP) 74,7

Giá trị (tỷ đồng) 1.160,2

SLCP tăng giá 129

SLCP giảm giá 83

SLCP đứng giá 63  

 

Giá trị đóng cửa 59,10

Biến động (%) 1,60%

KL(triệu CP) 16,9

Giá trị (tỷ đồng) 380,8

SLCP tăng giá 101

SLCP giảm giá 66

SLCP đứng giá 50  

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tạm ngừng giao dịch 

phiên 23/01/2018 sau sự cố kỹ thuật trong đợt khớp lệnh 

ATC ngày 22/01/2018. Đến 17h ngày hôm nay, thời gian giao 

dịch trở lại vẫn chưa được thông báo. Dòng tiền luân chuyển 

giúp thanh khoản sàn HNX và UpCoM cải thiện đáng kể.  

Dòng tiền hoạt động tích cực đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, 

HNX-Index duy trì mức tăng mạnh trong toàn phiên. Cụ thể, chỉ số đóng 

cửa tại 126,32 điểm, tăng 2,44 điểm (tương đương 1,97%). Thanh khoản ở 

mức cao so với trung bình tuần trước.  

Sàn HOSE tạm ngưng giao dịch khắc phục sự cố kỷ thuật, dòng tiền hoạt động 

mạnh hơn trên HNX khiến chỉ số bật tăng mạnh hơn 2 điểm chỉ sau ít phút đầu 

phiên. Tại nhóm HNX30, phần lớn các cổ phiếu đều giao dịch tích cực góp phần 

dẫn dắt chỉ số, nổi bật như ACB, PVS, SHB, VCS, VCG, VGC, VPI, NTP, 

DVN…. Đặc biệt ACB đạt giá cao nhất ngày tại 41.800 đồng (tăng … %), PVS 

có lúc tăng 7% đạt mức 32.000 đồng, SHB cũng tăng mạnh nhất 5%. HNX-

Index giao dịch biên độ hẹp, duy trì mức tăng hơn 2 điểm trong toàn phiên sáng 

và chiều. 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 88,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 

đạt gần 1449,0 tỷ đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX khớp lệnh hơn 

23,9 triệu đơn vị. ACB đứng vị trí thứ 2 đạt gần 7,9 triệu đơn vị khớp lệnh. Các 

vị trí kế tiếp thuộc về: PVS, SHS, VCG, HUT …  

Đà tăng đồng thuận từ nhiền cổ phiếu vốn hóa lớn giúp UpCom-Index duy 

trì sắc xanh trong toàn phiên giao dịch. Chỉ số đóng cửa tăng 0,93 điểm 

(tương đương 1,6%) lên 59,1 điểm.  

Tương tự như sàn HNX, sắc xanh lan tỏa khắp sàn giúp UpCom-Index tăng 

mạnh ngay từ đầu phiên và giữ vững đà tăng đến hết phiên giao dịch. Cụ thể, 

nhóm cổ phiếu hàng không tiếp tục thu hút dòng tiền với HVN (+8,1%), ACV 

(+4,8%). Lực cầu cũng tập trung vào các mã cổ phiếu vốn hóa lớn khác như 

LPB (+7,6%), MSR (+8,7%+, DVN (+10,4%), TVN (+14,2%), … giúp đà tăng của 

chỉ số được duy trì ổn định. Đáng chú ý, ATB có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp 

với khối lượng khớp lệnh cao nhất từ lúc niêm yết. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 25,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao 

dịch gần 651,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 66 mã 

giảm giá. 
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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 23/1 tại Singapore tiếp tục tăng do triển vọng tăng trưởng kinh tế tích 

cực và nhiều khả năng OPEC sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác. Cụ 

thể, tính đến khoảng 8h48 sáng nay theo giờ Hà Nội, giá dầu WTI tương lai 

tăng 33 cent lên 63,9 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày 22/1, giá dầu WTI 

giao tháng 2 tăng 26 cent lên mức 63,57 USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai 

tăng 30 cent lên 69,33 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 22/1, giá dầu 

Brent giao tháng 3 tăng 45 cent lên 69,08 USD/thùng. Bên cạnh đó, Giá đồng 

kỳ hạn tại Sở giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,3% lên 7.090 USD/tấn, 

sau khi tăng 0,4% phiên trước đó và đóng cửa đạt mức cao nhất trong 1 tuần. 

(Chi tiết xem tại đây) 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017 tăng trưởng tốt: Theo số liệu từ 

Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2017 tăng 10% so 

với năm 2016, đạt trên 7,66 tỷ USD. Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu nhóm 

hàng này tăng 8,8% so với tháng 11/2017 và tăng 1,4% so với tháng 12/2016, 

đạt 756,46 triệu USD. Trong nhóm hàng này, riêng sản phẩm gỗ chiếm 74,5% 

tổng kim ngạch, đạt 5,71 tỷ USD. Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2017 

trị giá 2,18 tỷ USD, tăng 16%. Như vậy, ngành gỗ năm 2017 đã xuất siêu 5,48 

tỷ USD, tăng 7,8% so với năm trước. (Chi tiết xem tại đây) 

Thông tin xuất nhập khẩu sắt thép Mỹ tuần tới ngày 23/1/2018: Xuất khẩu 

thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 11/2017 đạt 42.100 tấn, giảm 14,7% 

so với tháng trước đó. Số liệu xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho 

biết, xuất khẩu thép của nước này trong tháng 11/2017 đạt 800.740 tấn, giảm 

1,5% so với tháng trước đó, nhưng tăng 21% so với cùng tháng năm trước đó, 

kim ngạch xuất khẩu đạt 1,07 tỉ USD, giảm 0,94% so với tháng trước đó, giảm 

99,9% so với cùng tháng năm trước đó; xuất khẩu thép cuộn cán nguội của 

Mỹ trong tháng 11/2017 đạt 42.100 tấn, giảm 14,7% so với tháng trước đó và 

giảm 11,7% so với cùng tháng năm trước đó; xuất khẩu quặng sắt Mỹ trong 

tháng 11/2017 đạt 940.000 tấn, giảm 28,5% so với cùng tháng năm trước đó. 

(Chi tiết xem tại đây) 

Tận dụng cơ hội từ các FTA: Phát huy lợi thế ngành dệt may: Với trên 

6.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 15% tổng kim ngạch xuất khẩu 

(XK) cả nước năm 2017, ngành dệt may Việt Nam đã và đang giữ vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc tận 

dụng cơ hội từ các FTA là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian 

tới. Ngoài ra, FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU) 

cũng đã giúp kim ngạch XK dệt may của Việt Nam sang Nga tăng trưởng 

mạnh, từ mức 84,8 triệu USD năm 2015 lên khoảng 172 triệu USD năm 2017. 

(Chi tiết xem tại đây) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://tradingeconomics.com/commodities
http://vinanet.vn/thuong-mai/xuat-khau-go-va-san-pham-go-nam-2017-tang-truong-tot-687793.html
http://vinanet.vn/hang-hoa/thong-tin-xuat-nhap-khau-sat-thep-my-tuan-toi-ngay-2312018-687805.html
http://vinanet.vn/hoi-nhap/tan-dung-co-hoi-tu-cac-fta-phat-huy-loi-the-nganh-det-may-687652.html
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TIN DOANH NGHIỆP:   

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Giải trình KQKD quý 4/2017 so với quý 4/2016: LNST quý IV/2017 đạt 

208.091.080.085 đồng, tăng 19,6% so với 174.020.846.107 đồng của quý IV 

năm 2016. Nguyên nhân:  

- Trong quý IV năm 2016, lợi nhuận Công ty Phát Đạt có được chủ yếu là 

việc ghi nhận doanh thu các sản phẩm đã bàn giao của dự án The EverRich 

Infinity và cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

- Trong quý IV năm 2017, tình hình kinh doanh và tiến độ bàn giao các căn 

hộ/văn phòng của dự án The EverRich Infinity (tại địa chỉ: 290 An Dương 

Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM) tiến hành thuận lợi, thực hiện đúng 

thời gian mà Công ty Phát Đạt đã cam kết với khách hàng 

Từ việc ghi nhận doanh thu chủ yếu từ các sản phẩm đã bàn giao của dự án 

The EverRich và lợi nhuận từ Hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư 

TM DV T.A.M liên quan đến việc phát triển dự án tọa lạc tại địa chỉ 239 Cách 

Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM đã mang lại lợi nhuận kế toán 

sau thuế Quý IV năm 2017 của công ty so với cùng kỳ năm trước. 

NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB, HSX)  

Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016: 

1. Giải trình kết quả kinh doanh riêng Quý 4/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 của STB là 605,6 tỷ đồng, tăng 658,2 tỷ đồng 

(+ 1.251,6%) so với quý 4/2016 do thu nhập lãi thuần và thu nhập thuần từ 

các hoạt động kinh doanh khác tăng lần lượt 156 tỷ đồng và 903,3 tỷ đồng, 

khoản chi từ các hoạt động kinh doanh khác tăng 401,1 tỷ đồng. 

2. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 của STB là 401,5 tỷ đồng, tăng 465,6 tỷ đồng 

(+ 726,7%) so với quý 4/2016 do thu nhập lãi thuần và thu nhập thuần từ các 

hoạt động kinh doanh khác tăng lần lượt 209,8 tỷ đồng và 801,5 tỷ đồng, 

khoản chi từ các hoạt động kinh doanh khác tăng 545,7 tỷ đồng. 

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG, HSX)  

1. Báo cáo tài chính Quý III tài chính 2017 (1/4/2017- 31/12/2017): (Chi tiết 

xem tại đây) 

- Quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 61,7 tỷ, tăng 80% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 119,5 tỷ, tăng 30% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,9 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động LNST quý III /2017:  

- Hoạt động sản xuất và kết quả kinh doanh của công ty con tốt hơn dẫn tới 

công ty mẹ thực hiện hoàn nhập khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công 

ty con. 

2. Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty – đăng ký mua 6.800.000 CP theo phương thức khớp lệnh và thỏa 

thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/01/2018 đến ngày 

23/02/2017. (Chi tiết xem tại đây) 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
http://www.phatdat.com.vn/uploads/files/reports/PDR_GIAI_TRINH_BCTC_HOP_NHAT_Q4.2017.pdf
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/a85c1797-e3dc-4863-8c39-0fff48c5a65c?ridx=1501009448
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/b7d34dfe-959f-4aae-9cf7-9e544bc85e51?ridx=1501009448
https://www.cmc.com.vn/sites/default/files/tai-lieu/cmg._bctc_tong_hop_tu_01.10.2017_den_31.12.2017.signed.pdf
https://www.cmc.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-0
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CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL, HXS) (Chi tiết xem tại đây) 

Thông báo ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2018 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/02/2018 đến ngày 27/02/2018 

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 65 

Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

- Nội dung lấy ý kiến:  

+ Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông 

+ Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài 

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

CTCP FPT (FPT, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 4 triệu cổ phiếu: 

Theo đó, bên chuyển nhượng gồm 5 tổ chức nước ngoài là Wareham Group 

Limited, Norges Bank, FC Global, VietNam Growth Stock Income Mother 

Fund và Cam VietNam Mother Fund. 

Bên nhận chuyển nhượng là quỹ đầu tư đến từ Thái Lan -The Ton Poh 

Fund. Tính theo thị giá FPT gần nhất khoảng 61.000 đồng/cp, giá trị của 

thương vụ chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài này tầm 244 tỷ 

đồng. 

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT, HNX) (Chi tiết xem tại đây) 

Báo cáo tài chính Quý IV/2017: 

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 392 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.480 tỷ, tăng 22,8% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 77,1 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. 

CTCP Tập đoàn Đại Châu (DCS, HNX)  

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

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 46,4 tỷ, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 206 triệu đồng, giảm 90% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 148,9 tỷ, giảm 26,2% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,49 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. 

Giải trình biến động LNST quý 4/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng ô tô mặc dù có thanh khoản tốt nhưng do 

biến động tỷ giá và sức mua của thị trường chững lại, không ổn định. Do đó, 

vửa kinh doanh vửa thăm dò nên doanh thu và lợi nhuận không cao. 

- Một số hợp đồng đồ gỗ nội thất đang dở dang chưa nghiệm thu được, tuy 

nhiên chi phí phát sinh cho các hợp đồng này vẫn phải ghi nhận và giá vốn 

làm tăng chi phí của công ty. 

CTCP Địa ốc Đà Lạt (DLR, HNX)  

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

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 8,1 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế lỗ 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 34,5 tỷ, giảm 18,2% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế lỗ 10,08 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 4,3 tỷ đồng. 

Giải trình biến động LNST quý 4/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

Nguyên nhân chủ yếu là do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư một số dự 

án nên chưa phát sinh doanh thu, trong khi phải chịu quản lý doanh nghiệp 

cũng như chi phí khấu hao và lãi vay. 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://www.novaland.com.vn/Data/Sites/1/media/quan-h%E1%BB%87-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0/AGM/2018/Thong_bao_chot_DS_lay_y_kien.pdf
http://vsd.vn/35-p4c23-44305/166/FPT-Chuyen-quyen-so-huu-co-phieu.htm
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007187803_compressed_signed.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007186542_BCTC_Qiu_IV.2017_signature.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007186550_CV_giai_trinh.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007184355_Bao_cao_Q4_Rieng_cty_me.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W3/000000007184357_VB_so_11_CV_DLR_ngay_19_01_2018_Giai_trinh_KQKD_Quy_IV_2017.pdf
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CTCP CMISTONE Việt Nam (CMI, HNX)  

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

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1,6 tỷ, giảm 23,8% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế lỗ 355 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 1,39 tỷ đồng. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 28,1 tỷ, tăng gấp 7 lần so với 

cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lỗ 116,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 47,2 tỷ đồng. 

Giải trình biến động LNST quý 4/2017: (Chi tiết xem tại đây) 

- Công ty hoàn nhập chi phí trích trước phần chi phí thuê thiết bị và vận 

chuyển quặng đã trích trước của các ky trước nên làm giảm chi phí và làm 

tăng lợi nhuận. 

- Nguyên nhân quý 4/2017 bị lỗ:  

+ Nhà máy đá ốp sản xuất ở mức cầm chừng do thiếu vốn lưu động cho sản 

xuất, chi phí khấu hao lớn, chi phí lãi vay tăng cao do nợ quá hạn... 

+ Công ty đưa vào trích lập dự phòng giảm giá các khoản phải thu khó đòi. 

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD, HNX) 

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

- Quý 4/2017, doanh thu thuần đạt 1.185 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ. 

- Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 6.416 tỷ, tăng 10% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 69,5 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. 

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

- Nguyên nhân là do trong năm 2017, PSD bắt đầu hợp nhất só liệu kinh 

doanh của công ty con là CTCP Điện tử điện lạnh Bình Minh. 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (UpCOM) (Chi tiết xem tại 

đây) 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Tổ chức có liên quan đến 

người nội bộ - đăng ký bán 7.600.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. 

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/01/2018 đến ngày 

22/02/2017. 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007184529_BCTC_hop_nhat_quy_4.2017.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007187193_CV_giai_trinh_nguyen_nhan_KQKD_quy_4.2017.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007185780_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_4_signed.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/cims/2018/1_W4/000000007185788_CV_Giai_trinh_ket_qua_kinh_doanh_hop_nhat_quy_4_signed.pdf
https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/~/media/391C321496ED45919991E0B00E8EF04D.ashx
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 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Ch ỉ số Giá  trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 26.215            142,9 0,55%

NASDAQ 6.906              23,0 0,33%

S&P 5 0 0 2.833              22,7 0,81%

FTSE 10 0 7.726              10,8 0,14%

CAC 4 0 5.552              10,4 0,19%

SHANGHAI 3.547              45,1 1,29%

NIKKEI 24.124            307,8 1,29%     

Biến động một số loại tiền tệ 

Tỷ giá

23/01/2018

USD/VND 22.745 0,00 0,00%

EUR/VND 27.934 6,84 0,02%

JPY/VND 205,45 -0,61 -0,30%

CNY/VND 3.613 2,00 0,06%

∆ YTDCặp ngoại tệ

 

 

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/

