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Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

Mã 
CP 

Giá đầu 
tuần 

Giá cuối 
tuần 

+/- %+/- 

Đồ uống 

HAD 22.700 22.700 0 0,00% 

IFS 3.800 3.700 -100 -2,63% 

SCD 10.900 10.400 -500 -4,59% 

THB 11.500 11.700 200 1,74% 

VCF 126.000 130.000 4.000 3,17% 

VDL 38.900 36.400 -2.500 -6,43% 

VTL 32.900 32.900 0 0,00% 

Đường 

BHS 18.800 18.800 0 0,00% 

KTS 43.000 37.600 -5.400 -12,56% 

LSS 26.500 26.100 -400 -1,51% 

NHS 26.900 26.300 -600 -2,23% 

SBT 18.200 18.800 600 3,30% 

SEC 22.000 22.800 800 3,64% 

Bánh kẹo và sản phẩm khác từ bột 

BBC 22.100 21.000 -1.100 -4,98% 

HHC 16.200 17.400 1.200 7,41% 

KDC 39.300 37.100 -2.200 -5,6% 

SAF 23.000 23.500 500 2,17% 

SGC 19.100 19.200 100 0,52% 

Sản phầm từ sữa động vật 

HNM 8.100 7.400 -700 -8,64% 

VNM 87.000 87.000 0 0,00% 

Hàng tiêu dùng khác 

CAN 30.000 32.500 2.500 8,33% 

LAF 13.500 12.800 -700 -5,19% 

TAC 60.000 56.000 -4.000 -6,67% 

 
 
 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUẦN 28/05 – 01/06/2012 
 

Thông tin ngành 

Tin trong nước 

 (Báo Người lao động 27/05/2012): Theo các công ty sữa, hiện sữa 

ngoại của các thương hiệu Mead Johnson, Abbott, Dumex, Meiji, 

Milex… chiếm lĩnh hơn 65% thị phần. Tình trạng làm giả, làm nhái 

sữa ngoại ngày càng phổ biến vì bán giá cao, dễ tiêu thụ hơn.  

Theo tôi, có hai dạng làm giả chính: thứ nhất, người bán tuyên bố là 

hàng xách tay bởi sữa xách tay được rất nhiều khách hàng ưa 

chuộng vì cho rằng sữa sản xuất ở nước ngoài, cho người nước 

ngoài dùng đương nhiên chất lượng cao. Thứ hai, người bán làm giả 

hạn sử dụng. Sữa có hạn sử dụng giả thường là hàng đã cận hoặc 

quá hạn sử dụng, được tẩy xóa hoặc in lại hạn mới để kéo dài thời 

hạn sử dụng. 

Tuy nhiên, không giống như thông tin sữa nhiễm melamine trước 

đây, thông tin về tình trạng sữa giả nói trên, mà chủ yếu là sữa bột 

ngoại nhập của 1 số hãng nổi tiếng chưa chắc là cơ hội lớn cho các 

hãng sữa nội như Vinamilk, Nutifood..., bởi người dân VN vẫn có 

tâm lý hướng ngoại khi chọn các sản phẩm dinh dưỡng cho con 

mình, đặc biệt trẻ em nhỏ. Cạnh tranh trong dòng sản phẩm sữa bột 

là cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh về thương hiệu chứ không 

đơn giản là cạnh tranh về giá, đó là quá trình lâu dài tác động vào ý 

thức và thói quen của người tiêu dùng. Các hãng sữa ngoại vốn đã 

hiện diện ở VN lâu, họ sẽ nhanh chóng có biện pháp phản ứng và 

các kế hoạch marketing bài bản để giữ niềm tin của người tiêu dùng. 

 

 

  Ngành : Hàng tiêu dùng: Thực phẩm – đồ uống 

                Cập nhật ngày : 01/06/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 
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          Giá cà phê Robusta trên sàn LIFFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Nguồn: Y5cafe.com 
 

 

 

 (Vietstock 28/05/2012): Theo tính toán của Bộ NNPTNT, do lượng 

đường tồn kho giảm mạnh, tính đến giữa tháng 5 là 344.000 tấn, 

thấp hơn cùng kì năm 2011 là 135.100 tấn, nên giá đường tăng. 

Hiện giá bán đường trắng loại 1, (đã cộng thuế VAT) tại các kho nhà 

máy trên cả nước phổ biến ở mức 16.800 -17.000 đồng/kg, cao hơn 

cùng kỳ năm trước từ 200 – 300 đồng/kg. 

Dự báo từ nay đến cuối vụ, lượng đường sản xuất ra đạt khoảng 

70.000 tấn và nhập khẩu theo cam kết của WTO là 70.000 tấn, nâng 

tổng lượng đường từ nay đến vụ sau khoảng 484.000 tấn. Như vậy, 

với lượng đường sản xuất kể trên, nếu không điều tiết được lượng 

đường xuất khẩu sang Trung Quốc, tháng 8 và 9 tới khả năng sẽ 

thiếu đường. 

 (Báo Thương mại 31/05/2012): Theo số liệu thống kê mới nhất của 

Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 (từ 01/05 đến 15/05) đạt 9,03 tỷ 

USD, giảm 4,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 

4/2012. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm 

đến hết ngày 15/05/2012 đạt 76,44 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng 

kỳ năm 2011, trong đó xuất khẩu đạt 37,86 tỷ USD, tăng 23,8% và 

nhập khẩu là 38,58 tỷ USD, tăng 6%. 

Tin quốc tế 

 (Vinanet Bộ Công Thương 01/06/2012): Những hàng hóa chủ chốt 

hầu hết giảm giá trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đêm 

31/05/2012 (kết thúc vào rạng sáng 01/06 giờ VN), chốt lại một tháng 

giảm giá tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính, bởi sự gia tăng 

lo ngại về các vấn đề nợ nần của khu vực đồng euro và số liệu yếu 

kém từ Mỹ làm giảm sút nhu cầu đầu tư vào những tài sản rủi ro 

(đường thô giảm 16,4%, cafe Arabica giảm đến 29,6% so với đầu 

năm). Yếu tố xấu mới nhất ảnh hưởng tới thị trường hàng hóa là dấu 

hiệu sa sút rõ nét từ Trung Quốc, đến mức buộc nước này phải tăng  
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cường kích thích kinh tế. Bên cạnh đó là những lo sợ về việc nợ nần 

của Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp lớn đến cỡ nào để có thể giải 

quyết. “Cho tới khi các thị trường có thể nhìn thấy ánh sáng le lói phí 

cuối đường hầm, không có lý do gì để nắm giữ tài sản quá lâu và với 

khối lượng lớn”, nhà phân tích thị trường Vishnu Varathan thuộc 

ngân hàng Corporate Bank nhận định. 

 (Y5cafe 01/06/2012): Giá cà phê Robusta trên sàn LIFFE tiếp tục 

giảm sút. Kỳ hạn giao tháng 7 giảm thêm 28 USD, tương đương 

1,27 %, xuống  2.213 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 cũng giảm 29 

USD, tương đương 1,32 %, xuống  2.189 USD/tấn, mức giảm khá 

mạnh. Nguyên nhân giảm sút do sức mua chậm lại cùng với hoạt 

động chốt lời của nhà đầu tư. Hiện tượng giá đảo tiếp tục được duy 

trì có lợi cho những nhà đầu cơ đã đưa hàng lên sàn chờ bán. 

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE thể hiện xu hướng suy yếu kéo dài. 

Kỳ hạn giao tháng 7 giảm 1 cent, tức giảm 0,61 %, xuống 164,4 

cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 cũng giảm 1,1 cent, tức giảm 0,66 %, 

xuống 166,8 cent/lb, mức giảm nhẹ hơn. Bên cạnh những yếu tố cơ 

bản hỗ trợ, giá cà phê Arabica giảm còn do đồng USD mạnh lên và 

tác động của báo cáo tâm lý người tiêu dùng Mỹ ở mức thấp nhất 

trong vòng 4 tháng qua. Cũng không loại trừ thị trường đang bị nhà 

đầu cơ ép giá ở khu vực thấp để gom hàng. 

Thị trường nhiều loại hàng hóa thế giới tiếp tục chao đảo với rất 

nhiều tin xấu đến từ các quốc gia khu vực Euro, Trung Đông và ngay 

cả Trung Quốc, nơi vốn có nhu cầu nhiên, nguyên vật liệu rất lớn. 

Điều này sẽ có thể làm giảm sút kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 

vốn đã tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nhưng đang bắt đầu 

chững lại kể từ giữa tháng 4, và qua đó gián tiếp làm tăng trở lại 

mức độ nhập siêu ngay khi nước ta bắt đầu có dấu hiệu khôi phục 

SXKD (theo báo cáo của Chính phủ trình lên Quốc hội trong kỳ họp 

tháng 5 này). 
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Thông tin Doanh nghiệp 

 (HOSE 30/05/2012): Công ty cổ phần Vang Đà Lạt (VDL) công bố 

Nghị quyết HĐQT cho phép giải tỏa việc hạn chế chuyển nhượng cổ 

phiếu VDL của các ông bà sau: Trương Đức Bính (Thành viên 

HĐQT, 5.200 cp được giải tỏa), Bùi Thị Bổ (Thành viên BKS, 1.800 

cp) và Nguyễn Ngọc Thuận (Thành viên BKS, 10.000 cp). 

 (HOSE 28/05/2012): Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 

(SEC) công bố tên người đại diện theo pháp luật mới là bà Nguyễn 

Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT (người đại diện cũ là ông Cáp Thành Dũng 

– Tổng GĐ). 

 (HOSE 29/05/2012): Công ty cổ phần Interfood (IFS) giải trình về 

việc giá cổ phiếu IFS đã giảm sàn hơn 10 phiên liên tiếp từ ngày 

09/05 đến ngày 25/05/2012, theo đó công ty không hề có hoặc biết 

về bất kỳ tin tức hay sự kiện gì liên quan đến hoạt động của công ty 

và công ty con để tác động lên giá cổ phiếu.  

Hiện IFS đang có thị giá rất thấp (3.800 đồng/cp), khối lượng GD rất 

thấp (hầu hết chỉ từ 10 đến 60 cp/phiên), do đó sự sụt giảm giá chỉ 

do thanh khoản thấp, NĐT chỉ cần đặt lệnh với khối lượng nhỏ cũng 

có thể tác động lên giá cổ phiếu. 

 (HOSE 29/05/2012): HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) 

đã thông qua việc phát hành riêng lẻ một hoặc nhiều lần, tối đa 310 

triệu cổ phiếu trong năm nay và 4 tháng đầu năm sau 2013, trong đó 

110 triệu cổ phiếu phát hành thu tiền mặt để bổ sung vốn kinh 

doanh, số còn lại nhằm cấn trừ công nợ, trả các khoản vay hay theo 

các cam kết khác của công ty. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch 

HĐQT được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chi tiết kế hoạch này 

như: lựa chọn nhà đầu tư, thương lượng, đàm phán về giá bán 

(không thấp hơn mệnh giá), khối lượng bán, đăng ký với các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, niêm yết bổ sung trên HOSE và các 

điều kiện khác. 
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 (Báo mới online 01/06/2012): Ngày 30/05 nhà máy sữa bột Dielac 2 

của Công ty CP Vinamilk (VNM) đã tiến hành cẩu thành công đỉnh 

tháp sấy số 2 của dự án vào vị trí theo đúng kế hoạch. Đây là tháp 

sấy sữa bột có công suất lớn nhất khu vực Châu Á.  

Hiện tại, sữa bột của Vinamilk đang dẫn đầu thị trường về sản lượng 

trong ngành sữa bột tại thị trường Việt Nam (chiếm trên 30% thị 

phần) với các thương hiệu: Dielac Alpha, Dielac Pedia, Dielac 

Optimum, Vinamilk Sure prevent, Vinamilk Canxi... 

 (HNX 31/05/2012): Công ty cổ phần Canfoco (CAN) công bố BCTC 

hợp nhất Q1/2012, theo đó doanh thu hợp nhất đạt 172,1 tỷ đồng, 

tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, lãi trước thuế hợp nhất đạt 8,1 

tỷ đồng, tăng đến 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những 

lý do chính khiến mức lãi tăng khá mạnh là nhờ tiết kiệm được chi 

phí quản lý doanh nghiệp (giảm 25,7%).  

Hiện mã CAN đang tiếp nối đà tăng giá khá mạnh từ giữa tuần trước 

và đóng cửa ở mức 32.500 đồng/cp, tuy nhiên khối lượng giao dịch 

vẫn rất thấp, bình quân chỉ khớp 300 cp/phiên trong tuần này. 

 (HOSE 31/05/2012): Công ty cổ phần Vinamilk (VNM) công bố đã 

mua 11.630 cp VNM trong ngày 22/05/2012 làm cổ phiếu quỹ. Đây là 

số cổ phiếu quỹ mua lại từ nguồn CB CNV mà công ty đã công bố kế 

hoạch mua từ cuối tháng 3/2012. 

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 

MSN 
Nguyễn Thị Thu 
Hà 

Nguyễn Thu 
Hiền - Thành 
viên Ban Kiểm 
soát 

Bán 114.900 CP 
04/06-

04/07/2012 
0 CP 

VCF Bùi Xuân Thoa 
Thành viên 
HĐQT 

Bán 40.000 CP 
04/06-

04/07/2012 
3.535 CP 

VCF Lê Quang Chính 
Thành viên 
HĐQT 

Bán 50.000 CP 
01/06-

01/07/2012 
8.888 CP 

VDL 
Nguyễn Hồng 
Đức 

Thành viên 
Ban Kiểm soát 

Bán 1.636 CP 
28/05-

24/07/2012 
7.000 CP 

LAF Lê Thị Lệ Hằng 
Thành viên 
HĐQT 

Bán 883.680 CP 
06/06-

05/07/2012 
0 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  

 

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Tầng 2 – Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh 

Quận Đống Đa,  Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84.4) 3 773 7070 / 271 7171 

Fax: (84.4) 3 773 9058 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp, Hồ Chí Minh 

29-31 Nguyễn Công Trứ  P,Nguyễn 

Thái Bình, Tp, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT:  (84.8) 6 290 8686 

Fax: (84.8) 6 291 0607 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp, Đà Nẵng 

124 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Hải 

Châu, Tp, Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT:  (84.511) 3553 666 

Fax: (84.511) 3553 888 

 

 
 
 

 

 

https://ezsearch.fpts.com.vn/

