BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/03/2018 – CHIẾN TRANH TIỀN TỆ (5)
VN INDEX

1,159.39
▲ 0.17 (▲ 0.01%)

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

▲ 113 (12)

GOLD: $ 1,310.90

6,320.11 Tỷ VND

214,037,518 CP

■

OIL:

GDTT: 810.58 Tỷ VND

KLTT: 24,281,438 CP

▼ 186 (14)

BỘ PHẬN THỰC HIỆN
Email: dnsc_phantich@dnsc.com.vn

EURO: $ 1.2253

+ Diễn biến giao dịch khối ngoại:

hoanhait (Mr. Hoàn)

Giá trị

Khối lượng

Mã mua ròng

Mã bán ròng

(Tỷ VND)

(CP)

(Lớn nhất –Tỷ VND)

(Lớn nhất –Tỷ VND)

HOSE

+130.29

-790,720

HDB (+158.94)

VNM (-68.65)

HNX

-1.83

-554,987

CEO (+7.95)

SHB (-7.57)

Upcom

+52.1

+2,555,003

LPB (+58.44)

HVN (-61.43)

Skype liên hệ khu vực miền Trung: nguyennam.hcmuns (Mr. Nam)
Skype liên hệ khu vực miền Nam: ptnpatani (Mr. Nghiệp)

Biến động thị trường (20/03/2018)
VN30 INDEX:
KLGD
GTGD
▲ 12 (0)

$ 63.32

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
Skype liên hệ khu vực miền Bắc:

41

1,134.19
▲ 3.93(0.35%)
73,158,990 CP
3,653.20 Tỷ VND
▼ 17 (0)
■ 1

+ Nhận định – Chiến tranh tiền tệ (phần 5):

Chiến tranh tiền tệ giữa Mỹ và

Trung Quốc –Sự cất cánh trở lại của Trung Quốc giai đoạn 1992 – 2000
GDP thực tế của Trung Quốc đã gần tăng gấp đôi trong giai đoạn 1992 – 2000. Tuy

HNX INDEX:
KLGD
GTGD
▲ 96 (18)

135.28
▲ 1.18(0.88%)
60,559,212 CP.
986.97 Tỷ VND
■ 65
▼ 88 (10)

UPCOM:
KLGD
GTGD
▲ 100 (19)

61.08
▼ -0.04(-0.06%)
31,812,819 CP.
778.50 Tỷ VND
■ 46
▼ 81 (10)

nhiên, sự phát triển ngoạn mục này chẳng có bất cứ tác động nào đến quan hệ kinh
tế Trung – Mỹ trong thập niên 1990 bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phản ứng lại vụ thảm
sát Thiên An Môn. Các phản ứng từ phía Hoa Kỳ bao gồm sự trừng phạt kinh tế và
sự thờ ơ của các doanh nghiệp Mỹ đối với việc đầu tư trực tiếp tại Trung Quốc. Căng
thẳng leo thang với hàng loạt động thái ngớ ngẩn và tính toán sai lầm, bao gồm vụ
NATO bắn tên lửa hành trình vào tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade năm
1999. Các quan hệ kinh tế vẫn cứ bất lợi như trên cho tới sự kiện tháng 4/2001:

Danh mục tác động VN INDEX (20/03/2018)
1,50

1,37

một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va chạm với một máy bay trinh sát Hoa Kỳ
khiến phi công Trung Quốc tử nạn còn máy bay của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống
lãnh thổ Trung Quốc. Phi hành đoàn Hoa Kỳ bị tạm giam.

1,00

Vụ tấn công của al-Qaeda ngày 11/9/2001 và kéo theo sau đó là sự yểm trợ chắc
chắn của Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu (do nước Mỹ

0,50

lãnh đạo) lại làm tan băng và khôi phục quan hệ Trung – Mỹ. Không tính đến 21

0,00
MSN ROS BID VPB MWG VIC HPG VNM GAS

năm tăng trưởng mạnh về kinh tế của Trung Quốc, khởi đầu từ năm 1976, chỉ đến
năm 2002 thì hai quốc gia này mới bắt đầu đẩy mạnh các hiệp ước thương mại song

-0,50

phương và tiến hành đầu tư liên tập.đẩy mạnh các hiệp ước thương mại song

-1,00

-0,93

phương và tiến hành đầu tư liên tập.

-1,50
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THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
Biến động giá cổ phiếu FB trong ngày 20/3

+ Cổ phiếu Facebook lao dốc, kéo lùi chứng khoán Mỹ: Thị trường chứng
khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, với các chỉ số
S&P 500 và Nasdaq trải qua phiên tồi tệ nhất trong hơn 5 tuần, khi những lo
ngại về sự thắt chặt quy chế giám sát đối với các công ty công nghệ lớn dẫn tới
cú giảm giá mạnh nhất 4 năm của cổ phiếu Facebook.
Hãng tin Reuters cho biết, giá cổ phiếu của công ty vận hành mạng xã hội lớn
nhất hành tinh đã mất 6,8% giá trị trong phiên này, khi nhà sáng lập Mark
Zuckerberg đối mặt với lời kêu gọi từ các nghị sỹ Mỹ và châu Âu đòi giải thích
làm thế nào mà một công ty tư vấn làm việc với chiến dịch tranh cử Tổng thống
2016 của ông Donald Trump có thể tiếp cận với dữ liệu của 50 triệu người dùng
Facebook.
Đây là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu Facebook kể từ tháng 3/2014, nâng
tổng mức giảm của cổ phiếu này kể từ khi đóng cửa ở mức kỷ lục hôm 1/2 lên
10,8%. Với mức giảm giá trên 10% từ mức đỉnh gần nhất, cổ phiếu Facebook
đã đáp ứng định nghĩa của thị trường điều chỉnh (correction).
Cú giảm chóng mặt của cổ phiếu Facebook gây sức ép giảm nặng nề lên nhóm
cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500, khiến nhóm này mất 2,11%, đồng thời

Giao thương giữa Mỹ và TQ

khiến chỉ số Nasdaq sụt hơn 2%.
+ Bloomberg: Mỹ sẽ áp thuế nặng lên hàng hóa từ Trung Quốc ngay trong
tuần này?: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiến tới quyết
định áp thuế trị giá tới 60 tỷ USD lên hàng hóa từ Trung Quốc ngay trong tuần
này, với mục tiêu trừng phạt hành vi mà Mỹ xem là đánh cắp quyền sở hữu trí
tuệ từ các doanh nghiệp Mỹ, Bloomberg trích dẫn dựa trên nguồn thông tin
thân cận.
Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, đang dẫn dắt một cuộc điều tra về
hành vi ứng xử của Trung Quốc đối với quyền sở hữu trí tuệ, và các chính sách
được cho là đã buộc các công ty Mỹ chuyển giao bí quyết công nghệ của họ khi
thành lập doanh nghiệp ở Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump được cho
là đang cân nhắc một đợt áp thuế trên diện rộng lên hàng hóa Trung Quốc, từ
thiết bị điện tử tiêu dùng cho tới giày và quần áo được sản xuất tại Trung Quốc,
đồng thời áp đặt các giới hạn về các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ, dựa
theo nguồn tin thân cận.
Quy mô và chi tiết của lệnh áp thuế này vẫn có thể thay đổi, dựa trên thông tin
thân cận.Đại diện Thương mại Mỹ vẫn chưa bình luận về vấn đề trên.
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2

THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC
Tăng trưởng 3 cấu thành GDP qua các năm
Tỷ giá t
ại v 11 / 1

+ Việt Nam sẽ xuất khẩu gần 50% sản phẩm cơ khí vào 2035: Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là đến năm 2035, ngành cơ khí Việt
Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị
toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong
hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất
cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ
bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước. Đến 2035,
gần 1/2 sản phẩm dành cho xuất khẩu
Về xuất khẩu, giai đoạn đến năm 2020 sản lượng xuất khẩu đạt 35% tổng sản
lượng ngành cơ khí, giai đoạn đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2035 đạt 45%
tổng sản lượng ngành cơ khí. Cụ thể, đến năm 2025, tập trung phát triển một
số phân ngành cơ khí ôtô, máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết
bị công nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền
kinh tế và một phần xuất khẩu; đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ
trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại.

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI

+ Giá vàng tăng nhẹ, USD ngân hàng vượt 22.800 đồng: Phiên tăng nhẹ của
giá vàng thế giới đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (20/3) nhích lên. Giá
USD tự do giữ trên mốc 22.800 đồng, giá USD ngân hàng cũng bắt đầu vượt qua
ngưỡng này.
Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà
Nội ở mức 36,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,66 triệu đồng/lượng (bán
ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này
hiện tăng 10.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC
ở mức 36,54 triệu đồng/lượng và 36,72 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua
và bán.
Hôm qua, giá vàng SJC bán ra giảm về sát mức 36,6 triệu đồng/lượng, mức thấp
nhất trong hơn 2 tháng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn trong xu hướng lình xình kéo
dài từ đầu tháng 3, một mặt do giá vàng thế giới không có biến động mạnh, mặt
khác do giao dịch vàng trong nước diễn ra ảm đạm.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CRYPTOCURRENCY
Số lượng Crypto

1,567

Sàn giao dịch phổ biến

Vốn hóa

Giao dịch 24h

Thị phần (1): BTC (35.7%)

Binance (BTC/USD)

341.6 tỷ $

17.5 tỷ $

Thị phần (2): USDT (14.01%)

Số lượng sàn giao dịch: 9,499

BTC (149.8 tỷ $)

BTC (6.2 tỷ $)

Thị phần (3): ETH (10.39%)

Giá Bitcoin trong ngày 20/03

+ G20 có thể sẽ đánh thuế giao dịch tiền số: Các quốc gia nhóm G20 đang hướng
đến đồng thuận rằng tiền số không phải là tiền, nhưng là tài sản. Điều đó có nghĩa
rằng các giao dịch tài sản phải bị đánh thuế.
Klaas Knot - Thống đốc Ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết: "Bạn có thể gọi chúng
là tài sản số hóa, token số hóa, nhưng chắc chắn không phải là tiền - hãy rõ ràng điều
đó". Ông Knot cũng đang là chủ tịch ban tiêu chuẩn đánh giá tính dễ bị tổn thương
trực thuộc FSB. "Tôi không cho rằng bất cứ sản phẩm số hóa nào thỏa mãn 3 vai trò
của tiền tệ trong nền kinh tế".
Thực tế ở Mỹ đã chứng minh rằng chỉ một bộ phận nhỏ giao dịch được thực hiện
bằng đồng tiền số. Theo Credit Karma, chưa đến 100 trong số 250.000 tờ khai thuế
liên bang đầu tiên được đệ trình trong tháng 2/2018 có liên quan tới một khoản lợi
nhuận hoặc lỗ từ tiền số.
+ Quá tốn điện, thành phố Mỹ cấm hoạt động đào tiền ảo: Thành phố Plattsburgh,
New York, Mỹ vừa tuyên bố sẽ cấm các hoạt động khai thác tiền ảo thương mại trong
vòng 18 tháng với nguyên nhân được đưa ra là: "bảo vệ người dân trước tình trạng

Thị phần các Cryptocurrency

hóa đơn điện tăng đột biến", trang Business Insider cho biết.
Theo thị trưởng Plattsburgh - Colin Read, lượng điện tiêu thụ cho hoạt động đào tiền
ảo quá lớn khiến hóa đơn tiền điện của người dân tăng đột biến - thêm khoảng 100
- 200 USD trong tháng 1.
Hoạt động đào tiền ảo đã tiêu thụ quá nhiều điện khiến thành phố Plattsburgh dùng
hết lượng điện được phân bổ hàng tháng. Theo trang Motherboard, chỉ riêng một cơ
sở khai thác tiền ảo Coinmint đã dùng tới 10% lượng điện được phân bổ của thành
phố này trong hai tháng đầu năm 2018.
Khi lượng điện được phân bổ bị vượt quá trong tháng 1, người dân sẽ phải mua thêm
điện với giá cao hơn nhiều.
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CỔ PHIẾU TRONG NGÀY – CTD – Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE)
Gía trị sổ sách

Giao dịch trung bình 10 phiên

KLCP

EPS (4 Quý)

Giá hiện tại: 166,000 đ/cp

94,000 đ/cp

415,004 cp/phiên

78.3 tr cp

21,450 đ/cp

Khuyến nghị: Không đầu tư

P/E: 7.74

Vốn hóa: 12995.87 Tỷ VND

ĐIỂM NHẤN

Cấu trúc tài sản của CTD

Ké t thú c quý 4/2017, CTD tiếp tục chứng kiến một quý tăng trưởng mạnh về
hoạt động kinh doanh khi doanh thu tăng 22,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên, với
chi phí giá vốn tăng đến 25,1% đã khiến biên lãi gộp của CTD sụp giảm mạnh
từ mức 8,32% xuống 6,35%, điều này khiến lãi gộp của CTD lần đầu tiên sụp
giảm so với cùng kỳ (từ 609 xuống 569 tỷ đồng). Đây là nguyên nhân chính
khiến lợi nhuận ròng sau thuế của CTD không còn tăng trưởng mạnh mà chỉ
ngang ngửa so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài các yếu tố trên, báo cáo quý
4/2017 của CTD cần lưu ý các điểm như sau:
+ Lợi nhuận tài chính bù đắp đà sụt giảm của lợi nhuận kinh doanh: khoản
lợi nhuận tài chính từ tiền gửi ngân hàng của CTD gia tăng từ 58 lên 88 tỷ đồng
cộng thêm khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết đã giúp bù đắp khoản sụt
giảm 40 tỷ từ hoạt động kinh doanh chính. Khoản lợi nhuận tài chính này dự
kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới khi phần lớn đều có nguồn gốc
là các khoản tiền lãi ngân hàng có tính bền vững cao.

Cơ cấu lợi nhuận của CTD

+ Khoản phải thu gia tăng mạnh theo quy mô mở rộng tài sản: Kết thúc
quý 4, khoản phải thu của CTD tiếp tục gia tăng mạnh, trong đó nhiều nhất là
các khoản phải thu khách hàng (tăng gần 1900 tỷ so với quý liền kề là quý
3/2017), dù cho CTD đã gia tăng chiếm dụng thêm từ các nhà cung cấp để bù
đắp cho khoản vốn bị chiếm dụng này, song với diễn biến tăng quá nhanh các
khoản phải thu trong năm nay, triển vọng trong giai đoạn tới của CTD và các
doanh nghiệp xây dựng sẽ cực kỳ khó khăn.
Nhìn chung, dù lợi nhuận sau thuế không sụt giảm so với cùng kỳ, song với một
doanh nghiệp như CTD, đây quả thực là một kết quả không tốt khi trong quá
khứ doanh nghiệp này luôn thể hiện một tốc độ tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ.
Với sự gia tăng mạnh các khoản phải thu, dường như thị trường bất động sản
đang chuyển biến một cách không thuận lợi và CTD đang phải điều chỉnh lại để
phù hợp với diễn biến thị trường. Có thể thấy, CTD không còn là cổ phiếu phù
hợp để đầu tư vào thời điểm hiện tại.

www.dnsc.com.vn _ Các nhà đầu tư lưu ý phần khuyến cáo sử dụng cuối bà i.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bới DNSC dựa vào các nguồn thông tin mà DNSC 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 mang tính chất chủ quan của chuyên
viên phân tích DNSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tham khảo có trách nhiệm về quyết định của mình.
DNSC 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 phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.
Đặc biệt, báo cáo này chỉ được lưu hành nội bộ và dành cho các khách hàng của VEQ, DNSC và VEQ Coffee.
Các thông tin có liên quan đến chứng khoán hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể
được xem tại http://www.dnsc.com.vn/ hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.
Bản quyền © 2017 Công ty chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).

Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng
Trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Châu – TP. Đà Nẵng.
ĐT: (+84 0236) 3 888 456
Fax: (+84 0236) 3 888 459
Email: info@dnsc.com.vn
Hot line: (+84 0236) 3 888 456
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