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Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

 

Mã 
CP 

Giá đầu 
tuần 

Giá 
cuối 
tuần 

+/- %+/- 

Đồ uống 

HAD 24.500 21.300 -3.200 -13,06% 

IFS 4.600 3.800 -800 -17,39% 

SCD 10.800 10.900 100 0,93% 

THB 12.000 11.800 -200 -1,67% 

VCF 119.000 120.000 1.000 0,84% 

VDL 36.400 40.700 4.300 11,81% 

VTL 32.900 32.900 0 0,00% 

WSB 15.900 16.500 600 3,77% 

Đường 

BHS 18.600 19.500 900 4,84% 

KTS 44.200 42.500 -1.700 -3,85% 

LSS 27.900 26.100 -1.800 -6,45% 

NHS 26.200 26.400 200 0,76% 

SBT 17.700 17.600 -100 -0,56% 

SEC 23.000 21.500 -1.500 -6,52% 

Bánh kẹo và sản phẩm khác từ bột 

BBC 23.000 21.200 -1.800 -7,83% 

HHC 18.000 15.000 -3.000 -16,67% 

KDC 39.400 39.500 100 0,25% 

SAF 24.700 23.000 -1.700 -6,88% 

SGC 21.700 19.100 -2.600 -11,98% 

Sản phầm từ sữa 

HNM 8.700 7.800 -900 -10,34% 

VNM 89.000 87.500 -1.500 -1,69% 

Sản phẩm từ thịt 
CAN 27.000 29.200 2.200 8,15% 

 
 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUẦN 21/05 – 25/05/2012 
 

Thông tin ngành 

Tin trong nước 

 (Tổng cục Thống kê 24/05/2012): Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2012 

chỉ tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,78% so với đầu năm và 

tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến của CPI tháng 5 

này sẽ là căn cứ để NHNN xem xét tiếp tục hạ trần lãi suất huy 

động, từ đó các ngân hàng thương mại có thể hạ lãi suất cho vay. 

Cũng theo báo cáo này, chỉ số giá thực phẩm tháng 5/2012 giảm 

nhẹ 0,26% so với tháng 4/2012, nếu so với cùng kỳ năm trước thì 

tăng 8,64%. Chỉ số giá đồ uống và thuốc lá tháng 5 tăng 0,43% so 

với tháng 4/2012 và tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước. 

Tôi cho rằng với kết quả CPI mới nhất, NHNN sẽ sớm ban hành 

quyết định hạ trần lãi suất huy động trong nửa đầu tháng 6/2012, bởi 

theo chính cam kết của NHNN, lãi suất vẫn đảm bảo nguyên tắc 

thực dương cho người gửi tiền, nhưng quan trọng là giúp doanh 

nghiệp vay vốn với lãi suất thấp (nếu vay mới) hoặc giảm được chi 

phí lãi vay (nếu đảo nợ theo tinh thần của Quyết định 780/QĐ-NHNN 

về phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại). Do đó quyết định này 

nếu thực sự được công bố sớm, sẽ có tác động rất tích cực lên toàn 

bộ cổ phiếu trên các sàn giao dịch HOSE và HNX. 

 (SGGP Online 23/05/2012): Theo Hiệp Hội Mía đường Việt Nam, 

năm 2012 dự báo ngành mía đường sẽ đạt 1.450.000 tấn đường, 

cộng thêm 70.000 tấn đường nhập theo WTO cùng với lượng 

đường tồn 100.000 tấn thì Việt Nam có khoảng 1.620.000 tấn 

đường. Theo Bộ Công thương, hàng năm nhu cầu sử dụng đường 

trong nước khoảng 1.300.000 tấn. Ngoài ra, lượng đường nhập lậu 

của Thái Lan theo các cửa khẩu biên giới Tây Nam tràn vào Việt 

Nam nên dư thừa đường của Việt Nam năm 2012 sẽ rất lớn, dự báo  

  Ngành : Hàng tiêu dùng: Thực phẩm – đồ uống 

                Cập nhật ngày : 25/05/2012
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Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

 

Mã 
CP 

Giá đầu 
tuần 

Giá 
cuối 
tuần 

+/- %+/- 

Hàng tiêu dùng khác 

LAF 13.100 14.100 1.000 7,63% 

LIX 26.500 27.000 500 1,89% 

NET 37.100 34.200 -2.900 -7,82% 

TAC 52.000 62.000 10.000 19,23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

khoảng 500.000 tấn đường. Điều này trực tiếp đe dọa đến giá 

đường trong nước và ngành công nghiệp chế biến mía đường Việt 

Nam.  

 (Saigon Online 23/05/2012): Trong bối cảnh giá sữa thế giới không 

ổn định, việc đầu tư các trang trại chăn nuôi bò sữa để chủ động 

nguồn nguyên liệu sữa tươi, không những giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa 

nguồn nguyên liệu, tạo việc làm cho bà con nông dân, nâng cao chất 

lượng sữa và đàn bò giống trong nước là hướng đi được Thủ tướng 

Chính phủ khuyến khích theo Quyết định 167/2001/QĐ-TTg. 

Ngành sữa Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu sẽ 

tiếp tục gây khó khăn nhiều hơn do giá đầu vào nguyên liệu sữa 

nhập khẩu tăng. Các doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn hoặc là tăng 

giá bán để đảm bảo lợi nhuận hoặc giữ giá ổn định để đảm bảo mục 

tiêu tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận gộp sẽ sụt giảm. Do vậy 

về lâu dài, đầu tư vào các trang trại chăn nuôi bò là cách tốt nhất 

giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu sữa cũng như 

đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. 

 (Saigon Online 23/05/2012) Cục Phó Cục Chăn nuôi Trần Thế 

Xường cho biết, mục tiêu của chăn nuôi bò sữa cho tới năm 2020 là 

đạt 500 nghìn con, sản lượng một triệu tấn sữa, đáp ứng tới 50% 

nhu cầu sữa của thị trường trong nước, thay thế dần sữa nguyên 

liệu nhập khẩu. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn NN đã 

trình Chính phủ phát triển chiến lược ngành chăn nuôi trong cả 

nước đến năm 2020, trong đó có bò sữa. Ngày 16/01/2008, chương 

trình đã được Chính phủ phê duyệt. Theo chiến lược chăn nuôi này, 

giai đoạn 2008-2010 tốc độ tăng trưởng là 89%; giai đoạn 2011-

2015 dự kiến tăng 70-80%; đến giai đoạn 2016-2020 tăng 56%; 

nhưng riêng chăn nuôi bò sữa sẽ có tốc độ tăng cao hơn. 
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Tin quốc tế 

 (Vinanet - Bộ Công thương 25/05/2012): Giá đường thô và cà phê 

tăng từ mức thấp nhất 21 tháng nhưng triển vọng không vững. Hôm 

thứ năm (24/5), giá đường thô và cà phê arabica kỳ hạn tăng sau 

một ngày cả hai giảm xuống mức thấp nhất 21 tháng, tuy nhiên các 

nhà đầu tư vẫn không ổn định do các nhà lãnh đạo Châu Âu dự tính 

tác động của việc Hy Lạp thoát khỏi khu vực đồng euro. Đường 

trắng và cà phê robusta tại London cũng tăng, tuy nhiên cacao đóng 

cửa thấp hơn. Giá đường giao tháng 7 trên sàn ICE đã tăng 0,07 

cent giao dịch ở mức 19,58 cent/lb. Một ngày trước đó giá đường tụt 

xuống mức 19,36 cent, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2010. Đường 

trắng giao tháng 8 tại London tăng 5,8 USD hay 1,05% đóng cửa ở 

mức 556,50 USD/tấn. Giá đường thô kỳ hạn trên mức thấp nhất 21 

tháng do tiền tệ tại các nước sản xuất đang yếu so với đồng đô la 

được dự kiến khuyến khích các nhà sản xuất bán ra. 

 (Bản tin Vinacafe 24/05/2012): Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao 

tháng 7 trên thị trường London giảm 0,96%, xuống còn 2.182 

USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 cũng giảm 0,74% xuống còn 2.174 

USD/tấn. Theo các thương nhân, lượng hàng xuống tàu từ Việt Nam 

ngày càng ít sẽ giữ cho giá cà phê Robusta khó giảm sâu bởi vì hiện 

nay chỉ có nước này nới có hàng đi. Trên thị trường New York, giá 

cà phê Arabica có phiên giảm điểm rất ấn tượng. Kỳ hạn giao tháng 

7 giảm 7,6 cent, tức giảm 4,36%, xuống còn 166,9 cent/lb và kỳ hạn 

giao tháng 9 cũng giảm 7,35 cent, tức giảm 4,16%, xuống còn 

169,15 cent/lb. Đây là một phiên Arabica giảm với biên độ cực lớn 

hiếm thấy. Nguyên nhân sụt giảm do áp lực cung dồi dào từ vụ mới 

của Brazil và tỷ giá đồng Real của quốc gia này giảm mạnh so với 

đồng USD. Colombia cũng vừa dự kiến sẽ thu hoạch vụ mới có sản 

lượng bằng với trước khi áp dụng chương trình thay mới cây cà phê 

làm gia tăng áp lực mạnh mẽ lên nguồn cung. Đây là mối đe dọa 

chính làm giá Arabica phá vỡ mốc 172 cent/lb. 
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 (Vinanet - Bộ Công thương 22/05/2012): Sau khi sản lượng đường 

của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục, xuất khẩu đường của nước này dự 

kiến đạt 1,3 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2011/12 kết thúc vào 

tháng 9/2012, theo Ông K.V. Thomas, Bộ trưởng thực phẩm. Ấn Độ 

dự kiến sản xuất khoảng 26 triệu tấn đường và tiêu thụ ước tính đạt 

khoảng 22 triệu tấn, phần còn lại sẽ được xuất khẩu hoặc dự trữ vào 

năm tới. Ấn Độ cũng đã cho phép xuất khẩu trên cơ sở sản xuất dư 

thừa, để khai thác thị trường toàn cầu và cũng để giảm áp lực đối 

với các kho chứa tại nước này. 

Thông tin Doanh nghiệp 

 (HOSE 22/05/2012): VNM - Công ty cổ phần Vinamilk công bố thông 

tin về việc bổ nhiệm ông Mai Hoài Anh (hiện là Giám đốc XNK - Khối 

Chuỗi cung ứng) thay ông Phạm Phú Tuấn giữ chức vụ Quyền GĐ 

Điều hành Kinh doanh phụ trách hoạt động Kinh doanh (nội địa và 

xuất khẩu) kể từ ngày 21/05/2012. 

 (HOSE 22/05/2012): SCD - Công ty cổ phần Nước Giải khát 

Chương Dương công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông (họp ngày 

19/05/2012), trong đó có một số nội dung chính sau: 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012: doanh thu đạt 444,953 

tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 31,599 tỷ đồng, EPS đạt 2.795 đồng/cp, 

cổ tức 15%/VĐL. Tùy thuộc vào thực tế kinh doanh mà HĐQT được 

điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nói trên trong biên độ +/- 10%. 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ của 

năm 2011, trong đó chia cổ tức 15%/VĐL bằng tiền mặt. 

Tôi cho rằng khả năng mục tiêu doanh thu nói trên là khá cao bởi so 

với kết quả năm 2011, doanh thu mục tiêu chỉ cao hơn khoảng 

8,4%. Tuy nhiên, mức lợi nhuận mục tiêu 31,6 tỷ đồng (cao hơn 

20,2% so với thực hiện 2011) dường như khó khả thi hơn do trong 3 

năm gần đây nhất, công ty thường xuyên gặp phải với tình trạng chi 

phí giá vốn tăng nhanh khiến cho mức lãi gộp thường tăng 
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 trưởng âm (trong khi đó doanh thu tăng trưởng dương), ngoài ra 

các chi phí bán hàng cũng tăng, góp phần khiến cho lãi trước thuế 

cũng tăng trưởng âm. 

 (HOSE 23/05/2012): LSS - Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 

giải trình giảm lợi nhuận Quý 1/2012 so với Quý 1/2011, theo đó: 

- Doanh thu thuần giảm 8,22% do 2 yếu tố: giá bán giảm 7-8% và 

mức tiêu thụ sản phẩm đường và cồn thấp. 

- Giá vốn tăng 10,45% do chi phí đầu vào tăng cao. 

- Doanh thu tài chính giảm 84%, nhưng chi phí tài chính tăng 148% 

do lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức 19-20%/năm. 

 (HNX 24/05/2012): KTS - Ngày 31/05/2012 là ngày đăng ký cuối 

cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012, với mức cổ tức 3.000  

đ/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012. Ngày dự kiến 

trả cổ tức: 14/06/2012. 

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, KTS thống nhất đề ra mục tiêu 

cổ tức năm 2012 là 6.000 đ/cp. Nếu căn cứ trên mức EPS năm 2011 

là 16.800 đ/cp, cộng với thị giá tính đến ngày 25/05/2012 là 42.500 

đ/cp, chỉ số yield dự kiến sẽ rất khả thi và khá hấp dẫn cho mục tiêu 

đầu tư dài hạn (lợi suất = 14,5%). 

 (HNX 24/05/2012): CAN - Công ty cổ phần Canfoco công bố BCTC 

quý 1/2012 (công ty mẹ), theo đó doanh thu thuần quý này đạt 92,88 

tỷ đồng (tăng 6,67% so với cùng kỳ năm trước), lãi sau thuế đạt 5,95 

tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ năm trước). 

 (HOSE 24/05/2012): SBT - Công ty CP Bourbon Tây Ninh công bố 

biên bản họp HĐQT ngày 18/05/2012, theo đó SBT sẽ thoái toàn bộ 

49% vốn cổ phần đang nắm giữ tại công ty BAC (Bourbon An Hòa). 
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Giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người liên quan: 

DN Người giao 
dịch 

Quan hệ Giao 
dịch 

Số lượng Thời gian Số lượng 
CP sau 

GD 

SAF Huỳnh Anh Minh 
Ủy viên HĐQT- 
Phó TGĐ 

Mua và 
Bán 

92.400  

CP 

11/05-
16/05/2012 

0  

CP 

BHS 
Ngân hàng 
Sacombank 

 Bán 
3.001.507 

CP 
21/05/2012 

0  

CP 

LSS 

Công ty CP Đầu 
tư Phát triển 
Lam Sơn - Như 
Xuân 

Lê Văn Tam - 
Chủ tịch HĐQT 

Mua 
710.335  

CP 

27/03-
27/05/2012 

710.355 
CP 

LSS Lê Văn Tiến 
Lê Văn Tam - 
Chủ tịch HĐQT 

Mua và 
Bán 

Mua  

5.500 CP 
Bán 

400.000 CP 

26/03-
24/05/2012 

27.212  

CP 

KDC 
Deutsche Bank 
AG London 

Cổ đông lớn 
Mua và 

Bán 

Mua 
200.000 CP 

Bán 
600.000 CP 

29/05-
01/06/2012 

6.499.184 
CP 

LSS Lê Trung Thành 
Lê Văn Tam - 
Chủ tịch HĐQT 

Mua và 
Bán 

Mua 
300.000 CP 

Bán 
130.000 CP 

23/03-
23/05/2012 

2.163.192 
CP 

LSS 
Công ty CP Đầu 
tư Phát triển Tân 
Thành Đạt 

Lê Văn Tam - 
Chủ tịch HĐQT 

Mua 
1.125.000 

CP 
23/03-

23/05/2012 
5.243.837 

CP 
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 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. 
 
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 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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