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chung tăng khoảng 0,27%). Nhóm thuốc và dịch vụ y tế
tăng 1,01% (dịch vụ y tế tăng 1,3%); đồ uống và thuốc lá
tăng 0,78% do nhu cầu tiêu dùng cho Tết Nguyên đán
tăng lên; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,57% do giá
gas điều chỉnh tăng 21.000 đồng/bình từ ngày
01/01/2017 và nhu cầu sửa chữa nhà ở tăng cao trong
những tháng cuối năm. Nhóm giáo dục tăng 0,47%,
trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,55% do có 6 tỉnh thực
hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ. Các
nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp
hơn mức tăng chung hoặc giảm: May mặc, mũ nón, giày
dép tăng 0,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng
0,2%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%; hàng ăn và
dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, trong đó lương thực tăng
0,47%, thực phẩm giảm 0,59%; bưu chính viễn thông
giảm 0,15%. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng
01/2017 tăng 5,22%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng
qua. Tiếp đến là EU, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản,
Hàn Quốc.

Lạm phát cơ bản tháng 01/2017 tăng 0,28% so với tháng
trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2016 xuất siêu 2,5 tỷ
USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tháng
01/2017 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu
vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,9 tỷ USD; khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ
USD.

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số
giá vàng tháng 01/2017 giảm 0,18% so với tháng trước;
tăng 11,04% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá đô la
Mỹ tháng 01/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; tăng
0,55% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng
12/2016 đạt 17.077 triệu USD, cao hơn 777 triệu USD
so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng
01/2017 ước tính đạt 14,70 tỷ USD, giảm 13,9% so với
tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so
với tháng trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng
giảm 15,3%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 10,3%;
vải giảm 15,3%; xăng dầu giảm 23,6% (lượng giảm
32,7%).
Về thị trường nhập khẩu trong tháng, Trung Quốc vẫn là
thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tiếp đến là
Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2017 ước
tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 12/2016
đạt 16.583 triệu USD, cao hơn 583 triệu USD so với số
ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một ước
tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước và
tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với
cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 10,2%;
điện tử, máy tính và linh kiện tăng 26,3%; máy móc thiết
bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 23,7%; cà phê tăng 3,1%;
rau quả tăng 14,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim
ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Giày dép giảm
2,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 5,7%; gạo
giảm 42,6%.
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tính đến ngày 20/01/2017, ước tính các dự án đầu tư
trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu
USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Cục đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/01/2017
cả nước có 175 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng
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vốn đăng ký là 1,244 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ
năm 2016. Có 76 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu
tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,1 triệu USD,
bằng 55,4 % so với cùng kỳ năm 2016 và 194 lượt góp
vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp
vốn là 165 triệu USD.

- Dự án Công ty cổ phần Tetra Pak Bình Dương, tổng
vốn đầu tư 124 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu
tư với mục tiêu sản xuất bao bì đóng gói vô trùng từ
giấy, nhựa và nhôm để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
(bao gồm cả công đoạn ép, in nhãn trên bao bì)..
(FPTS Tổng hợp)

Tính chung trong tháng 01 năm 2017, tổng vốn đăng ký
cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỷ
USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo đối tác đầu tư: Tháng 01 năm 2017 có 50 quốc gia
và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore
là nước dẫn đầu, Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai, Trung
Quốc đứng vị trí thứ 3.
Theo lĩnh vực đầu tư: Tháng 01 năm 2017 nhà đầu tư
nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh
vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được
nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất. Lĩnh
vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Đứng thứ 3 là
lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.
Theo địa bàn đầu tư: Tháng 01 năm 2017 nhà đầu tư
nước ngoài đã đầu tư vào 37 tỉnh thành phố, trong đó
Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất,
Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2, Bắc Giang đứng thứ
3.
Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 01 năm
2017
- Dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III, tổng
vốn đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư tại
Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
- Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 với tổng vốn đầu tư 220
triệu USD do Kolon Industries Inc đầu tư tại Bình
Dương.
- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn
và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt, tổng vốn đầu tư 150
triệu USD do Công ty Wenzhou Hendy Mechanism
and Plastics Co., Ltd (Trung Quốc) đầu tư tại Bắc
Giang.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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Thông số vĩ mô

Nguồn: GSO, FIA

Nguồn: GSO

Nguồn: SBV, VCB
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
I. THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1. Lãi suất cho vay được tién tiến hành theo quy chế
mới
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Thông tư số
39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài đối với khách hàng.
Theo đó, từ ngày 15/3/2017, các tổ chức tín dụng bắt
đầu thực hiện quy chế cho vay mới, bao gồm nhiều quy
định cụ thể về đối tượng được hoặc không được cho
vay, nguyên tắc cho vay, điều kiện vay vốn, phí liên
quan đến khoản vay, bảo đảm tiền vay, cơ cấu thời hạn
trả nợ, thoả thuận cho vay, cho vay tuần hoàn, cho vay
quay vòng…
Điểm được chú ý trong thông tư trên là Ngân hàng Nhà
nước đã chính thức quy định và hướng dẫn về lãi suất
cho vay giữa tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
Cụ thể, tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận
về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu
cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ
trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định về lãi suất
cho vay tối đa.
Theo quy định trên, không có trần lãi suất cho vay cụ
thể, điểm thu hút sự chú ý của công chúng với nhiều
bàn luận trong thời gian qua. Ngoài ra, về lãi suất cho
vay, Thông tư 39 quy định: tổ chức tín dụng và khách
hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng
Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay
tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định
trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn
thuộc các lĩnh vực cụ thể.
Đó là nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông
nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn; thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất
khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản
hướng dẫn Luật thương mại; phục vụ kinh doanh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ
về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát
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triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính
phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; phục vụ kinh
doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo
quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng
dẫn Luật công nghệ cao.
Cũng theo Thông tư 39, nội dung thỏa thuận về lãi suất
cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp
tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho
vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp
dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực
tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong
thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy
đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm
ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian
duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.
Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc
trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa
thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau: lãi
trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương
ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp
khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định
trên, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ
chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không
vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương
ứng với thời gian chậm trả; trường hợp khoản nợ vay bị
chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư
nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi
suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay
trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức
tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và
các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm
điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu
tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức
lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức
lãi suất cho vay thấp nhất.
Thông tư 39 cũng xác định 6 nhóm nhu cầu vốn các tổ
chức tín dụng không được cho vay, gồm nhu cầu vốn để
thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành,
nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; để thanh

5

toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các
giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; để mua, sử dụng
các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật
cấm đầu tư kinh doanh.
Đáng chú ý, các nhu cầu vốn dùng để mua vàng miếng
cũng thuộc diện các tổ chức tín dụng không được cho
vay.
Các nhu cầu vốn không được cho vay khác gồm nhu
cầu để trả nợ khoản nợ vay tại chính tổ chức tín dụng
cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền
vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công
trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán
xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức tín dụng cũng không được cho vay các nhu
cầu vốn để trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng
khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp
cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ
các điều kiện: là khoản vay phục vụ hoạt động kinh
doanh; thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho
vay còn lại của khoản vay cũ; là khoản vay chưa thực
hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
2. Tỷ giá USD/VND giảm nhanh
Tuần đầu tiên của năm 2017, tỷ giá USD/VND hạ
nhiệt nhanh, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn
thống nhất thông điệp sẵn sàng can thiệp.
Đến đầu giờ chiều 5/1, giá USD bán ra trên biểu niêm
yết của các ngân hàng thương mại phổ biến ở 22.680 22.685 VND, giảm khoảng 130 VND so với cuối 2016.
Đây cũng là diễn biến điều chỉnh mới sau đợt biến động
kể từ tháng 11/2016.

Như thông lệ, thị trường bước qua kỳ cao điểm thanh
toán hàng nhập khẩu cuối năm, cầu ngoại tệ giảm bớt
hoặc bớt tập trung vào đầu năm mới.
Thứ hai, trước thềm Tết Nguyên đán nhiều năm gần đây
cho thấy, nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ sang VND phục
vụ hoạt động thanh toán, chi trả lương thưởng… thường
tăng cao, kích thích thêm cung ngoại tệ thương mại và
tỷ giá giảm nhanh.
Trong chính sách điều hành những năm trước, Ngân
hàng Nhà nước thường có điều chỉnh tỷ giá vào thời
điểm cuối năm, hoặc thị trường có tâm lý kỳ vọng có
điều chỉnh vào cuối năm, dẫn đến có biểu hiện đầu cơ,
găm giữ ngoại tệ. Sau điều chỉnh, “điểm hẹn” tâm lý
này được hóa giải và tỷ giá hạ nhiệt vào đầu năm mới.
Năm nay, với cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá không dồn
lại bằng những “điểm hẹn” chủ động điều chỉnh từ nhà
điều hành, mà linh hoạt hàng ngày.
Trong đợt biến động tỷ giá cuối 2016, Ngân hàng Nhà
nước cũng đã củng cố thông điệp giữ ổn định, cụ thể
bằng việc bán ra ngoại tệ thấp hơn trần biên độ. Điều
này góp phần tạo thêm niềm tin trên thị trường.
Về yếu tố cung nói chung, như Ngân hàng Nhà nước
khẳng định vừa qua, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường
vẫn đảm bảo. Điều này được khẳng định thêm từ dự báo
cán cân tổng thể năm qua có thể thặng dư ở mức cao,
lên tới 8,5 tỷ USD, theo ước tính vừa công bố của Ủy
ban Giám sát tài chính Quốc gia.
(VnEconomy)

Trong tuần đầu năm mới này, tỷ giá trung tâm do Ngân
hàng Nhà nước công bố khá ổn định. Cùng đó, cơ quan
này tiếp tục ấn định hướng sẵn sàng can thiệp đã thực
hiện cuối năm vừa qua, yết giá USD bán ra can thiệp
luôn thấp hơn 50 VND so với trần biên độ.
Diễn biến của tuần đầu tiên này cũng là xu hướng khởi
đầu của ba năm gần đây, tỷ giá USD/VND có những
bước điều chỉnh khá mạnh.
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II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
A. Tổng hợp thị trường

Biến động thị trường tháng 01/2017
Chỉ tiêu

ĐVT

VN-Index

HNX-Index

UPCOM-Index

Chỉ số đầu tháng

Điểm

672,01

81,40

53,85

Chỉ số cuối tháng

Điểm

697,28

84,46

54,68

Tăng/giảm chỉ số trong tháng

Điểm

25,27

3,06

0,83

%

3,76%

3,76%

1,54%

Triệu cổ phiếu

1.484,9

421,9

75,2

Tỷ lệ tăng/giảm chỉ số
Tổng khối lượng giao dịch

Giao dịch NĐTNN trên 2 sàn

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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Top 10 mã CP tăng/giảm trên 2 sàn trong tháng 01/2017

Mã CP

Doanh nghiệp

Giá ngày
03/01
(đồng)

Giá ngày
25/01
(đồng)

Thay đổi
(%)

Mã CP

NVT
CTG*

CTCP In & Bao Bì Mỹ
Châu
CTCP BĐS Du Lịch Ninh
Vân Bay
Ngân Hàng TMCP Công
Thương Việt Nam

Giá ngày
03/01
(đồng)

Giá ngày
25/01
(đồng)

Thay đổi
(%)

HNX - TOP 10 MÃ CỔ PHIẾU TĂNG TRONG THÁNG

HOSE - TOP 10 MÃ CỔ PHIẾU TĂNG TRONG THÁNG
MCP

Doanh nghiệp

22.100

28.600

29,41%

1.680

2.030

20,83%

15.450

18.550

20,08%

APC

CTCP Chiếu Xạ An Phú

18.450

21.900

18,70%

LDG

CTCP Địa ốc Long Điền

5.650

6.700

18,58%

LCG

CTCP Licogi 16

4.040

4.770

18,07%

VID

CTCP ĐT PT Thương Mại
Viễn Đông

4.100

4.800

17,07%

VIS

CTCP Thép Việt Ý

20.000

23.400

17,00%

STB

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn
Thương Tín

8.790

10.200

16,04%

QCG

CTCP Quốc Cường Gia Lai

3.540

4.100

15,82%

PIV

CTCP PIV

7.700

12.300

59,74%

LCS

CTCP Licogi 166

2.200

3.200

45,45%

PHC

CTCP Xây Dựng Phục
Hưng Holdings

9.000

12.300

36,67%

NST

CTCP Ngân Sơn

8.000

10.400

30,00%

S12

CTCP Sông Đà 12

700

900

28,57%

API

CTCP ĐT Châu Á - Thái
Bình Dương

10.000

12.500

25,00%

V21

CTCP VINACONEX 21

9.900

12.300

24,24%

ACB

Ngân Hàng TMCP Á Châu

19.000

23.600

24,21%

LIG

CTCP Licogi 13

4.700

5.800

23,40%

VMI

CTCP Khoáng Sản và Đầu
Tư Visaco

3.900

4.700

20,51%

HNX - 10 MÃ CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH TRONG THÁNG

HOSE - 10 MÃ CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH TRONG THÁNG
CDO

CTCP Tư Vấn Thiết Kế &
Phát Triển Đô Thị

8.410

3.530

-58,03%

SIC

CTCP Đầu Tư - Phát Triển
Sông Đà

29.700

6.500

-78,11%

SGT

CTCP Công Nghệ Viễn
Thông Sài Gòn

5.670

3.380

-40,39%

HVA

CTCP Nông Nghiệp Xanh
Hưng Việt

3.600

2.200

-38,89%

DHM

CTCP Thương Mại & Khai
Thác Khoáng Sản Dương
Hiếu

7.220

4.560

-36,84%

VAT

CTCP VT Vạn Xuân

6.500

4.000

-38,46%

CTCP Nam Việt

SGH

CTCP Khách Sạn Sài Gòn

20.500

13.200

-35,61%

ANV

5.480

4.100

-25,18%

VPK

CTCP Bao Bì Dầu Thực
Vật

NDF

CTCP Chế Biến Thực
Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu
Nam Định

2.600

1.900

-26,92%

DTT

CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành

TAC

16.300

13.100

-19,63%

8.960

7.350

-17,97%

SEB

CTCP ĐT & PT Điện Miền
Trung

42.400

31.600

-25,47%

CTCP Dầu Thực Vật Tường
An

79.400

66.100

-16,75%

DST

CTCP Sách Và Thiết Bị
Giáo Dục Nam Định

31.900

23.900

-25,08%

RDP

CTCP Nhựa Rạng Đông

23.700

19.900

-16,03%

HDO

CTCP Hưng Đạo Container

2.200

1.700

-22,73%

VNG

CTCP Du Lịch Thành
Thành Công

11.964

10.112

-15,48%

NHP

CTCP Sản Xuất Xuất Nhập
Khẩu NHP

3.100

2.500

-19,35%

ATA

CTCP Ntaco

830

720

-13,25%

DPS

CTCP Đầu Tư & Phát Triển
Sóc Sơn

2.200

1.800

-18,18%

(*) Cổ phiếu có thực hiện quyền trong tháng
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Đánh giá chỉ số VN-Index và HNX-Index từ 10/02 – 10/03/2017 theo PTKT
VN-Index

Chỉ số
VN-Index

HNX-Index

HNX-Index

Kháng cự - Hỗ trợ

Yếu

Mạnh

Hỗ trợ

700

680

Kháng cự

715

735

Hỗ trợ

84

82

Kháng cự

88

90

Nhận định VN-Index
Chỉ số VN-Index đã có xu hướng tăng khá tốt trong tháng 1/2017 bằng chuỗi 05 tuần tăng giá liên tiếp. Sang đến
đầu tháng 2/2017, chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng và tạo lập mốc cao mới trên ngưỡng 700 điểm. Với mức đóng cửa
của phiên 10/03 tại 703,78 điểm, VN-Index có tuần thứ 06 trong chuỗi tăng liên tiếp và ghi nhận nhiều tín hiệu kỹ
thuật tích cực.
Đánh giá về xu hướng, việc VN-Index đi lên bám sát độ mở của bollinger bands và liên tiếp vượt qua các mốc
kháng cự là dấu hiệu xác nhận đối với kịch bản tăng giá. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng đồ thị nến đang có dấu
hiệu vượt ra ngoài biên trên của bollinger do đó tiềm ẩn khả năng xuất hiện sự chững lại của xu hướng trong các
tuần tới. Các thân nến tuần gần đây có dạng doji là một bằng chứng cho thấy cung cầu đang giằng co mạnh hơn và
ủng hộ cho lập luận trên.
Về chỉ báo, MACD tăng trở lại kèm giao cắt báo mua là cơ sở nhận định đà tăng đang chi phối biến động ngắn hạn.
Tuy nhiên, chỉ báo nhạy gồm STO và Wm%R đang báo hiệu trạng thái mua quá đà nên những rung lắc mạnh hoặc
hiệu chỉnh theo tuần sẽ cần được lưu ý.
Ngưỡng kháng cự theo tuần của VN-Index sẽ được xác định lần lượt tại 715 và 735 điểm tương ứng fibonacci
extention 38,2% và 50.0% (tính cho nhịp tăng năm 2016). Ngưỡng hỗ trợ được xác định trong khoảng 680-700
điểm. Dấu hiệu trồi sụt của thanh khoản khớp lệnh sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để đánh giá độ bền của xu hướng
tăng giá.
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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Nhận định HNX-Index
Cùng chung diễn biến, chỉ số HNX-Index đã có nhịp tăng giá tích cực mở đầu cho năm 2017. Hiện tại, chỉ số đang
tạm dừng tại mốc 86,04 điểm. Với mức điểm này, kênh giảm giá trung hạn của sàn HNX đã hoàn toàn bị phá vỡ và
chỉ số đang hướng tới cận trên của bollinger bands. Đồ thị của HNX-Index the đó cũng thể hiện xu hướng tăng rất
tích cực với độ dốc lớn. Thanh khoản trong các tuần trước kỳ nghỉ Tết là trạng thái giảm dần tuy nhiên điều này đã
được khắc phục trong tuần đầu tiên của tháng 2/2017 , sự kích hoạt của dòng tiền sẽ giúp hỗ trợ xu hướng trong
thời gian tới.
Điểm tích cực tích cực khác trong diễn biến của HNX-Index là phương diện chỉ báo cũng đang được cải thiện
mạnh. Cụ thể, nhóm chỉ báo xu hướng nhạy với diễn biến giá như MACD, ADX… cũng bắt đầu cho tín hiệu ủng
hộ xu hướng hồi phục. Xu hướng tăng về mức quá mua của các momentum cũng báo hiệu xung lượng tăng giá
đang rất tích cực.
Như vậy, kịch bản dao động của HNX-Index cũng được đánh giá lạc quan. Trong đó, khu vực 88 - 90 điểm sẽ là
mục tiêu tiếp theo cần quan sát trong kịch bản tăng giá của sàn HNX.
Khuyến nghị:
Dựa trên những tín hiệu kỹ thuật thì xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng là diễn biến chủ đạo trong tháng 2/2017.
Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát biến động chỉ số để có thể gia nhập thị trường ở vị thế tốt nhất.
Chiến lược mua và nắm giữ các cổ phiếu thuộc các ngành tài chính, thép, phân bón… sẽ phù hợp với các nhà đầu
tư trung – dài hạn. Trong khi đó, với nhà đầu tư lướt sóng liên tục có mức chịu rủi ro cao thì cần tập trung hơn đến
dấu hiệu dòng tiền để lựa chọn cổ phiếu.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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B. Thông tin hỗ trợ & tiêu cực


Thông tin hỗ trợ

Việt Nam tăng 9 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh
Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới năm 2016 về
môi trường kinh doanh, Việt Nam đứng thứ 82/190 quốc
gia, tăng 9 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh. Đây là
mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008.
Thời gian qua, để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp, Chính phủ đã tích cực thực
hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia với nhiều giải pháp đồng bộ. Thông
qua việc trình Quốc hội ban hành nhiều đạo luật quan
trọng như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...; ban hành,
tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng, Chính
phủ đã tạo khung khổ pháp lý cơ bản đồng bộ cho người
dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Bên cạnh
đó, tổ chức thực hiện, đưa chính sách, pháp luật đi vào
cuộc sống cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
và các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo.
Tới đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết liệt
triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị
quyết đã đề ra, trong đó có một số giải pháp như rà soát,
ban hành đồng bộ quy định về cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, đặc biệt là nội dung liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành...; đẩy
mạnh cải cách quy định thủ tục hành chính, bảo đảm các
quy định thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý,
hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.
Chính phủ hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ
của các cơ quan hành chính nhà nước, điều chỉnh, sửa
đổi theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà
nước, không bỏ sót hoặc chồng chéo về chức năng,
nhiệm vụ, bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu
quả; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoàn
thiện và đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa
liên thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4
nhằm cắt giảm thời gian, chi phí hành chính và tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Bên cạnh đó, Chính phủ công khai, minh bạch các quy
định, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp
cũng như quá trình xử lý, kết quả giải quyết các thủ tục
hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh
nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; tổ
chức đối thoại công khai định kỳ với cộng đồng doanh
nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp; đề cao trách nhiệm người
đứng đầu; nhân rộng mô hình Tổ công tác của Chính
phủ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm những cán
bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành
kỷ luật, kỷ cương.
(Theo baocongthuong.com.vn)

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ cao hơn
Kỳ vọng tăng trưởng năm 2017 sẽ đạt được mục tiêu căn
cứ vào nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng là đà tăng trưởng
cao lên qua các quý sẽ được tiếp tục trong năm 2017.
Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GDP năm 2016
đạt cao nhất so với 5 năm qua, sẽ có tác động đến tăng
trưởng kinh tế năm 2017.
Năm 2016, với việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đã có
hàng trăm nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt
động. Điều đó không chỉ chứng tỏ môi trường kinh
doanh đã có sự cải thiện mà còn tác động không nhỏ tạo
ra lực lượng xung kích cho tăng trưởng kinh tế trong thời
gian tới. Về mặt toán học, khi số gốc so sánh là tăng
trưởng kinh tế năm 2016 bị thấp xuống thì tăng trưởng
kinh tế năm 2017 sẽ cao lên.
Tăng trưởng xuất khẩu năm 2017 với nhiều cam kết hội
nhập thế hệ mới được đưa vào thực hiện, thì việc đưa ra
kế hoạch tăng 6 - 7% là có tính khả thi, thậm chí thực tế
có thể còn tăng cao hơn. Xuất khẩu gạo có thể tăng trở
lại với thị trườngPhilippines nhập khẩu 3 triệu tấn. Cũng
do cam kết hội nhập và do nhu cầu đầu tư, sản xuất, tiêu
dùng ở trong nước với tốc độ tăng cao hơn năm trước,
thì nhập khẩu sẽ tăng cao hơn năm trước (theo số liệu
mới nhất tăng 5,2%). Do vậy, trong quan hệ buôn bán
với nước ngoài, Việt Nam sẽ chuyển từ xuất siêu (trên
2,5 tỷ USD) sang nhập siêu. Tuy nhiên, dự báo mức
nhập siêu có thể không lên đến 3,5%, với mức tuyệt đối
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khoảng 6,5 tỷ USD như chỉ tiêu kế hoạch. Cảnh báo này
có liên quan đến một nội dung cân đối kinh tế vĩ mô
quan trọng là cán cân thương mại, cán cân thanh toán
quốc tế, dự trữ ngoại tệ, tỷ giá...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân theo kế hoạch
năm 2017 cao hơn năm 2016 (4% so với 2,66%), nhưng
nếu tính theo cách tính lâu nay (tháng 12 năm nay so với
tháng 12 năm trước) thì có thể không cao hơn và vẫn
thấp hơn tốc độ tăng GDP. Tuy nhiên, chưa thể chủ quan
với lạm phát, bởi tăng trưởng kinh tế cao hơn đòi hỏi
vốn đầu tư cao hơn, nới lỏng chính sách tiền tệ - tín dụng
hơn. Hệ số giữa tổng dư nợ tín dụng/GDP đã ở mức cao;
tốc độ tăng tín dụng tiếp tục cao gấp gần 3 lần tốc độ
tăng GDP. Trong khi hiệu quả đầu tư, năng suất lao động
thấp, bội chi ngân sách tăng... Đáng lưu ý, giá hàng nhập
khẩu, nhất là xăng dầu, tính bằng USD tăng, cộng hưởng
với tỷ giá VND/USD tăng, sẽ làm cho chi phí nhập khẩu
tính bằng VND sẽ tăng cao hơn. Ngoài ra, lương tối
thiểu tăng vào giữa năm; việc thực hiện lộ trình giá thị
trường đối với những hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định
giá vẫn tiếp tục. Cũng cần hết sức quan tâm đến yếu tố
tâm lý, thậm chí hốt hoảng thái quá trước các tin đồn.
Tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP theo kế hoạch năm 2017
thấp hơn tỷ lệ của năm 2016. Có nhiều yếu tố tác động.
Một yếu tố quan trọng là yêu cầu xây dựng Chính phủ
kiến tạo, liêm chính... đòi hỏi quyết liệt tiết kiệm chi, chi
tiêu có hiệu quả... Một yếu tố khác là cách tính (không
còn gồm việc trả vốn gốc). Tuy nhiên, cân đối ngân sách
vẫn là vấn đề lớn nhất cho năm tới, vì nợ công, nợ Chính
phủ/GDP tăng nhanh, có loại đã vượt trần, phải nới trần.
Điều quan trọng là vay nợ mới để trả nợ cũ; phần đầu tư
công lại kém hiệu quả do phân tán, thi công chậm, lãng
phí thất thoát lớn (suất đầu tư tăng trưởng của khu vực
kinh tế Nhà nước cao gần gấp đôi suất đầu tư tăng
trưởng của khu vực ngoài Nhà nước)...
(Theo Kinhtedothi.vn)



Thông tin tiêu cực

Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát lạm phát trong năm 2017
Nhận định tại Tọa đàm Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô
quý 4 và cả năm 2016 được Viện Nghiên cứu Kinh tế và
Chính sách (VEPR) tổ chức chiều 16-1, ông Nguyễn
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Đức Thành, Viện trưởng VEPR cho rằng, dù lạm phát
2016 đạt mục tiêu nhưng lại đang tiềm ẩn nguy cơ bùng
phát trong năm 2017.
Theo báo cáo của VEPR, quý 4-2016 tiếp tục chứng kiến
những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, sau nửa đầu
năm suy giảm mạnh. Tăng trưởng đạt 6,68%, cao hơn so
với mức 6,56% của quý 3, dù vẫn thấp hơn so với cùng
kỳ các năm trước (năm 2014 là 6,96%, năm 2015 là
7,01%). Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt
6,21%, thấp hơn mức 6,68% của năm 2015 và mục tiêu
6,3-6,5% mà Chính phủ đặt ra trong phiên họp thường
kỳ tháng 9-2016.
Về lạm phát, báo cáo cho thấy lạm phát quý 4 tăng mạnh
sau các đợt điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giá xăng dầu.
Theo đó, lạm phát toàn phần cuối năm tăng 4,74% so với
cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản vẫn
duy trì trong khoảng 1,7-1,9% trong suốt quý 4 và cả
năm 2016, khoảng cách giữa lạm phát và lạm phát lõi
ngày càng được nới rộng.
Điều này cho thấy rõ sự gia tăng mạnh trong chı̉ số giá
các nhóm hàng lương thực - thực phẩm, năng lượng và
do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, điều này cho thấy
chính sách tiền tệ vẫn đang theo sát mục tiêu ổn định
lạm phát và thận trọng với mục tiêu này.
Cũng theo VEPR, đợt điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại 15
tỉnh thành trong tháng 10-2016 khiến chỉ số giá tiêu
dùng tăng 0,83% . Trước lo ngại giá cả có thể tăng trong
những tháng cuối năm, liên bộ Y tế - Tài chính đã quyết
định hoãn hai đợt tăng giá dịch vụ y tế tại những địa
phương còn lại trong hai tháng cuối năm. Tính tới cuối
năm 2016, chỉ số giá nhóm hàng dịch vụ y tế đã tăng
77,57% so với cuối năm 2015, đóng góp tới 2,7% trong
mức tăng CPI.
Trong khi đó, giá cả các mặt hàng lương thực, thực
phẩm đã tăng nhẹ theo xu hướng tăng giá thế giới và nhu
cầu tăng lên trong những tháng cuối năm. Chỉ số giá
nhóm hàng lương thực và thực phẩm của Việt Nam trong
tháng 12 lần lượt tăng 2,57% và 3,34% so với mức mức
tăng -1,65% và 1,47% tương ứng của hai nhóm hàng này
cùng kỳ năm 2015.
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“Đầu năm 2016 chúng ta cho rằng với mục tiêu lạm phát
dưới 5% chúng ta có thể “kê cao gối” để ngủ, nhưng gần
cuối năm nhận thấy khả năng có thể tăng cao nên Nhà
nước đã phải có sự điều chỉnh trong kế hoạch tăng giá
dịch vụ y tế, vì thế năm 2017 chúng ta cần thận trọng”,
ông Nguyễn Đức Thành nhận định.
Ông Thành cho rằng, năm 2016 dù đạt được mục tiêu
lạm phát dưới 5% do Quốc hội đặt ra, chúng tôi cho rằng
cơ quan điều hành vẫn cần phải theo sát diễn biến giá cả
trong thời gian tới. Nguy cơ lạm phát vượt mức 5% là
hoàn toàn có thể, khi mà các đợt điều chỉnh giá các dịch
vụ công là không thể tránh khỏi trong năm 2017.
Phân tích về những nguyên nhân dẫn tới điều này, ông
Thành cho biết, nhu cầu hàng hóa theo chu kỳ sẽ tăng
trong những tháng giáp Tết Nguyên đán có thể đẩy chỉ
số giá tăng, đặc biệt đối với nhóm hàng lương thực, thực
phẩm. Đồng thời, giá năng lượng được dự báo sẽ tăng
trở lại sau khi các nước xuất khẩu dầu lớn, cả trong và
ngoài khối OPEC, đều đã đạt được những đồng thuận về
cắt giảm sản lượng.
(Theo baohaiquan.vn)

Áp lực nợ công
Theo đồng hồ nợ công toàn cầu The Global Debt Clock
trên trang Economist.com, tại thời điểm 1/1/2017, tổng
nợ công của Việt Nam 94,854 tỷ USD; tương đương nợ
chiếm 45,6% GDP; nợ theo bình quân 1.039 USD/người;
mức gia tăng nợ 9,3%/năm.
Trung bình, mỗi người Việt hiện gánh khoản nợ
1.200 USD
Còn dựa trên số liệu từ IMF, WB và CIA World
Factbook, How much đã vẽ bản đồ nợ công của các nền
kinh tế trên thế giới so với GDP và dân số. Những quốc
gia màu đỏ có nợ công trên GDP từ 100% trở lên, màu
cam là 60-100%, màu vàng là 30-60%, còn lại là màu
xanh. Nợ công trên đầu người lớn nhất thuộc về những
nước nằm ở trung tâm của bản đồ, và giảm dần ra phía
rìa. Việt Nam thuộc nhóm ngoài cùng của bản đồ, với nợ
công trên GDP trong khoảng 30-60%. Theo cách tính
của How much, trung bình, mỗi người Việt hiện gánh
khoản nợ 1.200 USD. Dù có khác nhau về con số nợ
công/người, nhưng rõ ràng đó là một con số gây áp lực
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

rất lớn lên chính sách điều hành Chính phủ trong năm
2017 và những năm tiếp theo.
Tại kỳ họp gần đây, Quốc hội đã thông qua một nghị
quyết Chính phủ tăng giới hạn trên của nợ Chính phủ lên
54% GDP so với mức 50% trước đây. Quốc hội cũng đã
đặt mục tiêu doanh thu đạt 6,846 triệu tỷ đồng (tương
đương 306,51 tỷ USD) cho 5 năm tới, trong khi không
thay đổi trần nợ công và nợ nước ngoài ở mức tương ứng
65% và 50% GDP.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã cho biết
trong 5 năm qua tăng lên trung bình 18,4% và nhanh hơn
gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Còn theo Ủy
ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, tất cả các chỉ
số nợ công của Việt Nam được thiết lập để tiếp cận hoặc
vượt quá ngưỡng an toàn của mình. Ví dụ, tỷ lệ dịch vụ
nợ trên doanh thu Chính phủ đã đạt 27,4% trong năm
2015, vượt quá giới hạn cho phép chỉ ở mức 25%. Đáng
chú ý, theo kế hoạch, tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới
(WB) sẽ tuyên bố chấm dứt ODA với Việt Nam. Sau đó
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nhà tài trợ song
phương cũng chuyển dần hình thức hỗ trợ Việt Nam. Tại
Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh: Nợ công ngày càng là
một thách thức chính sách vĩ mô của Việt Nam, do đó,
thời gian tới phải hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính
phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc
sử dụng vốn vay về cho vay lại, bảo đảm khả năng tự trả
nợ. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của
chính quyền địa phương, nợ đọng xây dựng cơ bản.
Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết thời điểm nợ phải
trả nhiều nhất là giai đoạn năm 2022 – 2025. Như vậy,
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, giảm áp lực trả nợ với
thế hệ sau là thách thức lớn đặt ra mà chúng ta cần giải
quyết.
(Theo enternews.vn)
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THÔNG TIN PHÁP LUẬT
Bản tin phát luật tháng 01/2017
 Quyết định 87/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao
dịch ký quỹ chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế
hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán; trong đó đáng chú ý về quy định về chứng khoán được phép giao dịch
mua ký quỹ.
Cụ thể chứng khoán đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở Giao dịch
chứng khoán; phải không thuộc trường hợp có thời gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên
đến thời điểm xem xét, lựa chọn để được giao dịch ký quỹ; không trong tình trạng bị cảnh báo, bị kiểm soát, bị
kiểm soát đặc biệt, bị tạm ngừng giao dịch, trong diện bị hủy niêm yết theo quy định có liên quan về niêm yết
chứng khoán…
Cũng theo Quyết định này, tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của 01 công ty chứng khoán không được vượt
quá 200% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán
đối với 01 khách hàng không được vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; tổng dư nợ cho vay
giao dịch ký quỹ của 01 công ty chứng khoán đối với 01 loại chứng khoán không được vượt quá 10% vốn chủ sở
hữu của công ty chứng khoán; tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của 01 công ty chứng khoán không
được vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của 01 tổ chức niêm yết.
Đặc biệt, công ty chứng khoán không được cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ đối với cổ
phiếu, chứng chỉ quỹ do chính công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn kể từ
thời điểm công ty chứng khoán ký hợp đồng bảo lãnh đến hết 06 tháng tính từ khi hoàn tất đợt phát hành; với cổ
phiếu của công ty niêm yết sở hữu từ 50% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán và đối với cổ phiếu của
công ty niêm yết, cổ phiếu của công ty đăng ký giao dịch do công ty chứng khoán sở hữu từ 50% trở lên vốn điều
lệ; với cổ phiếu của chính công ty chứng khoán phát hành…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2017.
(Nguồn: luatvn.vn)

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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GÓC TRAO ĐỔI DOANH NGHIỆP
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là
áp lực cạnh tranh. Phát triển bền vững chính là cách nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp
trên thương trường, giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị bền vững lâu dài, đồng thời, tạo ra những tác động tích cực
cho môi trường và xã hội.
Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC (Thông tư 155) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 thì hàng năm Công ty đại
chúng phải công bố Báo cáo thường niên trong đó có mục Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của
công ty hay còn gọi là Báo cáo phát triển bền vững.
Vậy Báo cáo phát triển bền vững là gì?
Báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) là thông lệ đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trước các
bên liên quan về các hoạt động của mình nhằm hướng tới phát triển bền vững “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp
ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của bản thân thế
hệ tương lai”.
Các doanh nghiệp xây dựng và công bố BCPTBV đánh giá và công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường và xã hội bên cạnh những thông tin về hiệu quả hoạt động tài chính và
quản trị vốn là những thông tin vẫn được công bố theo thông lệ. BCPTBV là cách thức mới để xây dựng và định
lượng giá trị của doanh nghiệp.
Tầm quan trọng của Báo cáo phát triển bền vững
Hiện nay, các nhà đầu tư trên toàn cầu ngày càng quan tâm tới việc chiến lược quản lý hoạt động bền vững có thể tăng
cường tính cạnh tranh và sáng tạo của doanh nghiệp như thế nào. Các Chính phủ cũng đang nỗ lực tạo cơ hội và
khuyến khích đối với doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững. Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có hàng
ngàn BCPTBV được công bố bởi các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, ở mọi nơi
trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố BCPTBV một cách độc lập hoặc công bố trong
báo cáo tài chính thường niên và trên trang web của mình.
BCBPTV giúp doanh nghiệp và tổ chức công bố thông tin về tính bền vững theo cách tương tự như Báo cáo tài chính.
Thông qua việc báo cáo một cách minh bạch, có tính giải trình và trách nhiệm, các doanh nghiệp củng cố lòng tin của
các bên liên quan vào doanh nghiệp và nền kinh tế. Quá trình báo cáo đồng thời thúc đẩy cải tiến nhiều mặt trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Ở mức độ cơ sở, BCPTBV là công cụ có thể cải thiện khả năng nhận biết của doanh nghiệp
về các rủi ro và cơ hội kinh doanh mới. Từ góc độ này, BCPTBV giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho xu hướng phát triển
mới, phân cấp trách nhiệm và cải thiện hệ thống quản lý để dần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Quá trình BCPTBV đòi hỏi doanh nghiệp cân nhắc lợi ích các bên liên quan, là các cá nhân hoặc nhóm người có thể
bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc có thể chịu ảnh
hưởng theo cách nào đó. Các bên liên quan có thể là nhân viên, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp, tổ chức phi
chính phủ, cộng đồng, nhà đầu tư, Chính phủ và giới truyền thông. BCPTBV làm tăng thêm đáng kể giá trị về uy tín
và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng lòng tin với các bên liên quan khác nhau. Báo cáo
có thể khởi động quá trình đối thoại với các bên liên quan qua mỗi chu kỳ báo cáo.
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Các bên liên quan ngày càng muốn biết các dự án mới, các cải tiến hệ thống, các sản phẩm và dịch vụ xét trên các
khía cạnh môi trường và xã hội có thể đem lại lợi ích thế nào cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.
Thông qua việc công bố các mục tiêu và kết quả đo lường cụ thể, minh bạch và có thể so sánh đối chứng, BCPTBV
chứng minh doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả như thế nào mà vẫn thu được hiệu quả đầu tư tích cực từ các hoạt
động bền vững.
Quy định về Báo cáo phát triển bền vững
Từ năm 2006, BCPTBV đã được nhiều quốc gia và Thị trường chứng khoán yêu cầu hoặc hướng dẫn tự nguyện cho
các Doanh nghiệp khi niêm yết trên Sàn chứng khoán.
Năm 2006, Trung Quốc ban hành yêu cầu báo cáo bền vững đối với doanh nghiệp nhà nước.
Năm 2007, tại Malaysia, Bursa Malaysia yêu cầu các công ty niêm yết công khai các hoạt động về trách nhiệm xã hội
doanh nghiệp của công ty (CSR) và nếu không thì phải cung cấp một tuyên bố về vấn đề này.
Năm 2008, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến công bố yêu cầu đối với doanh nghiệp niêm yết phải
báo cáo các hoạt động CSR.
Năm 2010, Nam Phi yêu cầu mọi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Johanesburg bắt đầu công bố
“Báo cáo tích hợp” thường niên về hoạt động tài chính và PTBV.
Năm 2011, Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ SEBI quy định các tổ chức đã niêm yết trên thị trường chứng khoán phải đệ
trình báo cáo trách nhiệm kinh doanh, như là 1 phần của báo cáo hàng năm. Thị trường chứng khoán Hồng Kông công
bố Tài liệu Tham vấn về báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Thị trường chứng khoán Singapore công bố
Hướng dẫn BCBV.
Năm 2011, Thái Lan bắt đầu sử dụng ISO 26000 bên cạnh các hướng dẫn quốc tế khác như UNGC & GRI. & GRI.
Năm 2014, Nghị viện châu Âu đã thông qua Chỉ thị về công bố thông tin phi tài chính hằng năm đối với các công ty
có số nhân viên từ 500 người trở lên. Để trở thành luật, cần phải được đồng thời Nghị viện châu Âu và đa số các nước
thành viên EU thông qua. Dự kiến các nước thành viên EU sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2016.
Tại Việt Nam, Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư
155/2015/TT-BTC, trong đó có mục Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty. Như vậy luật
đã chỉ rất rõ là tất cả công ty đại chúng đều phải BCPTBV, lập riêng hoặc tích hợp chung vào Báo cáo thường niên
công bố hàng năm (kể từ Báo cáo thường niên 2016).
Vậy trong Báo cáo phát triển bền vững phải có những chỉ số gì?
Báo cáo phát triển bền vững bao hàm rất nhiều chỉ số liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Hiện tại, có Sáng
kiến báo cáo toàn cầu (GRI) là một tổ chức phi lợi nhuận đưa ra những hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững.
GRI đã tiên phong trong việc xây dựng quy trình Báo cáo Phát triển bền vững hiện đang được sử dụng rộng rãi trên
toàn thế giới và cho phép các tổ chức đo lường và lập báo cáo về hiệu quả quản trị, kinh tế, môi trường và xã hội –
bốn lĩnh vực chính của phát triển bền vững.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng IFC đưa ra 15 chỉ số cơ bản trong báo cáo phát triển bền
vững cần công bố (doanh nghiệp có thể tham chiếu các lĩnh vực và chỉ số GRI tương tự để biết thêm thông tin):


Vật liệu
1. Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để sản xuât và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
trong năm
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2. Tỷ lệ phần trăm vật liệu được tái chế để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức


Năng lượng:
3. Tiêu thụ năng lượng trực tiếp và gián tiếp
4. Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
5. Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; kết quả các sáng kiến này



Nước
6. Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng
7. Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn và tái sử dụng



Tuân thủ
8. Số lần vi phạm do không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường
9. Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường



Hồ sơ tổ chức, sự có mặt trên thị trường
10. Số lượng người lao động và mức lương trung bình của người lao động



Việc làm, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
11. Các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động



Giáo dục và đào tạo:
12. Trung bình số giờ đào tạo mỗi năm cho người lao động
13. Các chương trình phát triển kỹ năng và đào tạo dài hạn để hỗ trợ công việc và phát triển nghề nghiệp của
người lao động



Cộng đồng địa phương:
14. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
15. Các hoạt động của thị trường vốn xanh (áp dụng cho Ngân hàng và tổ chức tín dụng)

Về cơ bản mỗi ngành nghề sẽ có những hoạt động liên quan khác nhau và doanh nghiệp cũng không bị ép buộc phải
có càng nhiều chỉ số càng tốt. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có thể chọn lọc chỉ số sao cho phù hợp nhất với hoạt
động của công ty mình, từ đó giúp cho cổ đông cũng như các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nhất về doanh nghiệp cũng
như giá trị của doanh nghiệp.
Để có thể xây dựng một Báo cáo phát triển bền vững đầy đủ thông tin và chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều thời gian,
công sức của doanh nghiệp trong việc tự tổng hợp số liệu và có sự kết hợp tập thể giữa các phòng ban có liên quan.
Do vậy, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch chuẩn bị càng sớm càng tốt và tham vấn các tổ chức tư vấn, các bên liên
quan để xây dựng được Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững hoàn thiện nhất.
FPTS tổng hợp
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA FPTS
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.
Cá nhân/tổ chức 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. Cá nhân/tổ chức 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 liên quan có thể được xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Tư vấn Quản trị công ty

Hoàn thiện doanh nghiệp

 Tư vấn Quan hệ cổ đông và giải pháp EzSearch

 Hoàn thiện doanh nghiệp

 Tư vấn quản lý cổ đông và giải pháp EzLink

 Lập kế hoạch kinh doanh

 Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ và giải pháp EzGSM

 Dự báo tài chính

 Xây dựng chính sách cổ tức

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

 Quy chế quản trị

 M&A

 Lập báo cáo thường niên

 Bảo lãnh phát hành

 Xây dựng quy chế ESOP

 Tư vấn phát hành (cổ phiếu/trái phiếu)

 Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT

 Tư vấn chào bán chứng khoán (IPO- đấu giá, chào bán
riêng lẻ)

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

 Thu xếp vốn

 Tư vấn quản trị nhân sự EzHRM

 Tái cấu trúc vốn

 Tư vấn quản trị tài chính kế toán EzFAM

 Rà soát đặc biệt

 Tư vấn quản trị quan hệ khách hàng EzCRM

 Định giá
Tư vấn khác
 Niêm yết
 Cổ phần hóa
 Đăng ký công ty đại chúng
 UpCom
 Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu
 Tư vấn thoái vốn
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