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động làm CPI giảm 0,51%); giao thông giảm
0,34% do điều chỉnh giảm giá xăng, dầu tại thời điểm
5/5/2017 và 20/5/2017 (giá nhiên liệu giảm 0,71%, tác
động làm CPI giảm 0,03%); bưu chính viễn thông giảm
0,05%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,02%. Các
nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có CPI tăng nhẹ: Văn
hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; thiết bị và đồ dùng
gia đình tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%;
may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05%; thuốc và dịch
vụ y tế tăng 0,04%; giáo dục tăng 0,02%; hàng hóa và
dịch vụ khác tăng 0,15%.

ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm ước
tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2017
tăng 4,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Chỉ số
giá tiêu dùng tháng 5/2017 tăng 0,37% so với tháng
12/2016 và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp
tục tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh
kiện đạt 16 tỷ USD, tăng 12%; hàng dệt may
tăng 9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 46,2%;
giày, dép tăng 10,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ
tùng khác tăng 38,2%; gỗ và sản phẩm gỗ
tăng 13,2%; thủy sản tăng 11,7%; phương tiện vận tải và
phụ tùng tăng 11%; cà phê tăng 13,5% (lượng giảm
14%); rau quả tăng 38,6%; dầu thô tăng 18,5% (lượng
giảm 12%). Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm
so với cùng kỳ năm trước: Hạt tiêu giảm 16,6% (lượng
tăng 13%); sắn và sản phẩm của sắn giảm 12,8% (lượng
giảm 8,6%).

Lạm phát cơ bản tháng 5/2017 tăng 0,08% so với tháng
trước và tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát
cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm 2017 tăng 1,56% so
với bình quân cùng kỳ năm 2016.

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.

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số
giá vàng tháng 05/2017 giảm 0,10% so với tháng trước
và tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô
la Mỹ tháng 5/2017 giảm 0,03% so với tháng trước và
tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện
tháng 4/2017 đạt 17.350 triệu USD, thấp hơn 150 triệu
USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu
tháng Năm ước tính đạt 18,0 tỷ USD, tăng 3,7% so với
tháng trước.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm ước tính
đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất
tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị,
dụng cụ phụ tùng khác tăng 38,8%; điện tử, máy tính và
linh kiện tăng 27,5%; điện thoại và linh kiện tăng 23,4%;
sắt thép tăng 36% (lượng giảm 10,8%); chất dẻo tăng
25,5% (lượng tăng 13,5%); kim loại thường tăng 19,8%
(lượng giảm 12,4%); sản phẩm chất dẻo tăng 18,5%; sản
phẩm hóa chất tăng 18,1%; hóa chất tăng 35,2%; thức ăn
gia súc và nguyên phụ liệu tăng 23,8%.
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 thực hiện tháng 4/2017
đạt 17.536 triệu USD, cao hơn 836 triệu USD so với số
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Cán cân thương mại thực hiện tháng Tư xuất siêu 186
triệu USD; tháng Năm ước tính nhập siêu 800 triệu
USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017 nhập siêu trên
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2,7 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập
siêu 10,36 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
(kể cả dầu thô) xuất siêu 7,65 tỷ USD.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn
đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần
là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Cục đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/05/2017 cả
nước có 939 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn
đăng ký là 5,59 tỷ USD, bằng 73,9% so với cùng kỳ năm
2016; có 437 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư
với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,74 tỷ USD, tăng 83%
so với cùng kỳ năm 2016 và 2.061 lượt góp vốn, mua cổ
phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 1,79 tỷ
USD, tăng 116,2% so với cùng kỳ 2016.

PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận
hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang
- Dự án nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern
(Việt Nam) do nhà đầu tư Đài Loan đầu tư tại Bình
Dương với mục tiêu sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp
polyester điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 485,8 triệu
USD;
- Dự án nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội
điều chỉnh tăng vốn đầu tư 319,8 triệu USD.
- 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.
(FPTS Tổng hợp)

Theo đối tác đầu tư: Tháng 05 năm 2017 có 91 quốc gia
và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc
là nước dẫn đầu, Nhật bản đứng vị trí thứ hai, Singapore
đứng vị trí thứ 3.
Theo lĩnh vực đầu tư: Tháng 05 năm 2017 nhà đầu tư
nước ngoài đã đầu tư vào 18 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 khai khoáng đứng thứ hai. Đứng thứ 3 là lĩnh vực
bán buôn, bán lẻ.
Theo địa bàn đầu tư: Tháng 05 năm 2017 nhà đầu tư
nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh thành phố, trong đó Bắc
Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, Bình
Dương đứng thứ 2, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3.
Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 05 năm
2017
- Dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn
đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh;
- Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, cấp phép
ngày 20/4/2017, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD
do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và
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Thông số vĩ mô

Nguồn: GSO, FIA

Nguồn: GSO

Nguồn: SBV, VCB
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
“Nếu tỷ giá USD/VND tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng
thêm 0,17 điểm%”
Đây là một ước tính của Ủy ban Giám sát tài chính
Quốc gia trong báo cáo mới đây đồng thời cơ quan
này dự báo trong khoảng thời gian còn lại của năm
2017, tỷ giá sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất từ phía cầu
ngoại tệ do sức ép nhập siêu tăng cao.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho hay, hiện tỷ
giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị
trường tự do tiếp tục có xu hướng giảm so với tháng
trước cũng như so với đầu năm.
Đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Ủy ban
Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, do nguồn cung
ngoại tệ dồi dào đến từ nguồn vốn FII (mua bán sáp
nhập) và FDI tăng mạnh. Hiện nay chênh lệch giữa lãi
suất VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND,
việc FED tăng lãi suất trong ngắn hạn với những bước
điều chỉnh nhỏ chưa gây áp lực đối với tỷ giá.

Đáng lưu ý, thanh khoản được hỗ trợ thêm do tiền gửi
của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tăng trong bối
cảnh giải ngân đầu tư ngân sách chậm (tính đến cuối
tháng 4/2017 tiền gửi của kho bạc Nhà nước là 122
nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với đầu năm).
Về lãi suất, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các
kỳ hạn giảm dần về mức từ 4 – 4,2% (tính đến
22/5/2017), giảm khoảng 0,8 đến 1% so với cuối tháng
4.
Trên thị trường mở, NHNN liên tục hút ròng. Cụ thể,
NHNN đã hút ròng 28,256 tỷ đồng trong tháng 5 và hút
ròng 8.889 tỷ đồng kể từ đầu năm đến 22/5.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng
cho rằng, trong khoảng thời gian còn lại của năm 2017,
tỷ giá sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất từ phía cầu ngoại tệ do
sức ép nhập siêu tăng cao.
Cụ thể, cán cân thương mại có thể đảo chiều từ mức
thặng dư trong năm 2016 sang thâm hụt dự báo ở mức
khoảng 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Về dài hạn, đơn vị này cho biết, với lộ trình tăng lãi suất
thêm nhiều lần của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED)
trong các năm tiếp theo, tỷ giá có thể sẽ chịu áp lực.
Thêm vào đó là xu hướng biến động khôn lường đồng
nhân dân tệ và yên nhật sẽ tác động không nhỏ đến
VND.

.

Kỳ vọng lãi suất ổn định
Liên quan đến thanh khoản hệ thống ngân hàng, Ủy ban
Giám sát Tài chính Quốc gia cho hay, tháng 5 vừa qua,
khó khăn cục bộ về thanh khoản đã giảm. Tỷ lệ cho
vay/huy động ước tính cả hệ thống tổ chức tín dụng
tháng 5/2017 ở mức khoảng 87%, giảm nhẹ so với
tháng 4 (88%). Tăng trưởng huy động vốn 5 tháng đầu
năm 2017 ước tăng 4,3% so với cuối năm 2016.
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Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, lãi suất
trong năm 2017 đang được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô
và chính sách như, áp lực từ phía tỷ giá đang được giảm
thiểu do đồng USD đã điều chỉnh mạnh so với đầu năm.
Một yếu tố nữa cũng được Ủy ban Giám sát Tài chính
Quốc gia đưa ra là, những động thái quyết liệt trong vấn
đề xử lý nợ xấu. Cụ thể, ngày 16/5/2017, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 61/2017/NĐ-CP về việc thẩm
định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm
của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ
xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.
Đồng thời, “Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
và xử lý nợ xấu” được hoàn thiện, trình Quốc hội xem
xét. Ngoài ra, Nghị định về xử lý nợ xấu của các tổ chức
tín dụng có thể được xem xét thông qua sớm nhất vào
ngày 20/6/2017.
Mai Ngọc – Trí thức trẻ
Có dư địa ổn định lãi suất
Nhiều chuyên gia NH đánh giá tích cực các giải pháp
điều hành chính sách của NHNN, sẽ giữ được ổn
định lãi suất trước những biến động thị trường.
Thậm chí qua quan sát diễn biến thị trường đang
xuất hiện dư địa mới cho NH điều chỉnh mặt bằng
lãi suất.

Ngay từ đầu năm 2017, rất nhiều chuyên gia tỏ ra lo
lắng cho hệ thống NH sẽ chịu nhiều áp lực để giữ ổn
định mặt bằng lãi suất. Trước diễn biến kinh tế chính trị
ngày càng biến động khó lường như hiện nay, nhất là
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

chính sách kinh tế của các nền kinh tế lớn có khả năng
tác động đến Việt Nam, thì lo lắng ấy không phải vô cớ,
khi mà nhiệm vụ trọng tâm và cũng gần như xuyên suốt
của NHNN là ổn định giá trị đồng tiền, giữ mặt bằng lãi
suất trước áp lực đồng USD tăng giá, hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế…
Thời điểm đó, một thành viên của Hội đồng Tư vấn
chính sách tài chính tiền tệ quốc gia còn tỏ ra bức xúc
khi cho rằng, với một thế giới biến động mạnh như thế
thì làm sao NHNN có thể thực hiện cũng như duy trì
quá nhiều mục tiêu như vậy? Chưa kể, tâm lý kỳ vọng
lạm phát gia tăng; cầu tín dụng và phát hành TPCP tiếp
tục ở mức cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn thấp tạo
áp lực đến cầu vốn tín dụng... gia tăng sức ép lên mặt
bằng lãi suất.
Mặc dù vậy, đi hết 5 tháng đầu năm 2017, đến thời điểm
này mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các
TCTD diễn biến ổn định. Hiện lãi suất cho vay phổ biến
khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn và 9-11%/năm đối
với trung và dài hạn. Khách hàng tốt có thể được vay lãi
suất ngắn hạn từ 4-5%/năm.
Có được kết quả tích cực trên, theo chia sẻ của lãnh đạo
NHNN, ngay từ đầu năm, NHNN theo dõi sát diễn biến
thị trường để có những giải pháp xử lý kịp thời. Trước
hiện tượng những tháng đầu năm một số NH tăng lãi
suất huy động, nhưng qua theo dõi đánh giá các NH này
chủ yếu điều chỉnh nhằm cơ cấu kỳ hạn, đáp ứng quy
định của NHNN. Và NHNN nhìn nhận đây là tín hiệu
tích cực đảm bảo an toàn trong hoạt động.
Một mặt bám sát thị trường, mặt khác NHNN đã tập
trung điều hành các giải pháp thông qua điều tiết thanh
khoản hợp lý, tiếp tục chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi
phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để giữ ổn định lãi
suất huy động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Kết quả,
mặt bằng lãi suất thị trường đạt được mục tiêu giữ ổn
định, thậm chí một số NH áp dụng chương trình cho vay
đối với một số đối tượng khách hàng với lãi suất ưu
đãi...
Nhiều chuyên gia NH đánh giá tích cực các giải pháp
điều hành chính sách của NHNN, sẽ giữ được ổn định
6

lãi suất trước những biến động thị trường. Thậm chí qua
quan sát diễn biến thị trường đang xuất hiện dư địa mới
cho NH điều chỉnh mặt bằng lãi suất.
Cơ sở cho nhận định trên là các yếu tố chính tác động
đến lãi suất như lạm phát hạ nhiệt, cùng với thanh
khoản VND dồi dào, lãi suất trên thị trường liên NH
duy trì xu hướng giảm, đang ở mức thấp nhất trong
vòng 5 tháng qua. Đơn cử ngày 7/6, lãi suất chào bình
quân liên NH VND giảm nhẹ từ 0,02 - 0,07% ở tất cả
các các kỳ hạn, lãi suất qua đêm chỉ giao dịch ở mức
2,40%; 1 tuần là 2,55%...

hàng hóa xuất khẩu... Thêm vào đó, chính sách tỷ giá
của nước láng giềng Trung Quốc cũng sẽ tác động đến
chính sách lãi suất của Việt Nam. Như vậy có thể thấy
áp lực đối với lãi suất của NH có vẻ giảm hơn so với dự
báo đầu năm chứ không phải đã hết.
Tuy nhiên, vị chuyên gia trên cũng dự báo xu hướng lãi
suất từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục ổn định. Nếu có
điều chỉnh giảm lãi suất chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn dưới
6 tháng.
Thanh Hà – Thời báo Ngân Hàng

Lãnh đạo một NH cho biết, chắc chắn lãi suất giảm trên
thị trường liên NH sẽ có tác động gián tiếp đến lãi suất
trên thị trường 1. Những yếu tố trên đang tạo dư địa
quan trọng để các NH có cơ hội tiếp tục ổn định mặt
bằng lãi suất, thậm chí có cơ hội giảm thêm theo định
hướng của nhà điều hành.
Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng khả
năng giảm lãi suất là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Theo ông Văn, trong bối cảnh Chính phủ đang tìm mọi
giải pháp hỗ trợ DN, thanh khoản NH đang dồi dào,
cạnh tranh ngày càng tăng... nếu không muốn mất khách
các NH buộc phải đưa ra chính sách cạnh tranh bằng lãi
suất cho vay hợp lý để giữ khách.
Dự báo lãi suất có thể giảm, nhưng một thành viên Hội
đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đánh
giá mức độ điều chỉnh sẽ không nhiều. Theo vị này, tín
hiệu lạm phát giảm nhiệt trong tháng 5 chưa thể khẳng
định xu thế bất biến của lạm phát trong những tháng tới.
Vì dường như Chính phủ đang muốn nén giá cả các
hàng hóa cơ bản như điện, y tế… để hỗ trợ DN. Nhưng
muốn là một việc, thực tế diễn ra theo chủ quan hay
không lại là chuyện khác. Do đó một tín hiệu tháng 5
chưa nói lên được nhiều.
Trong khi đó, sự khác biệt giữa chính sách kinh tế của
ông Donald Trump và Fed có thể cũng sẽ tác động đến
lãi suất của Việt Nam. Kinh tế Mỹ đang có tín hiệu tốt
lên trong những tháng gần đây, có vẻ Fed lại muốn tăng
lãi suất. Nhưng ông Donald Trump vẫn không muốn giá
đồng USD quá cao làm ảnh hưởng lợi thế cạnh tranh
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
A. Tổng hợp thị trường

Biến động thị trường tháng 05/2017
Chỉ tiêu

ĐVT

VN-Index

HNX-Index

UPCOM-Index

Chỉ số đầu tháng

Điểm

719,54

89,82

57,6

Chỉ số cuối tháng

Điểm

737,82

93,91

58

Tăng/giảm chỉ số trong tháng

Điểm

18,28

4,09

0,40

%

2,54%

4,55%

0,69%

Triệu cổ phiếu

4.388,6

1.337,6

224,1

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 05/2017

Mã CP

Doanh nghiệp

Giá ngày
03/05
(đồng)

Giá ngày
31/05
(đồng)

Thay đổi
(%)

Mã CP

NVT
MCG

CTCP Quốc Cường Gia Lai
CTCP BĐS Du Lịch Ninh
Vân Bay
CTCP Cơ Điện & XD Việt
Nam (MECO)

8.950

21.900

144,69%

2.060

4.010

94,66%

2.180

4.200

92,66%

DTA

CTCP Đệ Tam

2.220

4.200

89,19%

SGT

CTCP Công Nghệ Viễn
Thông Sài Gòn

5.250

9.720

85,14%

TNT

CTCP Tài Nguyên

2.530

3.860

52,57%

QBS

CTCP Xuất Nhập Khẩu
Quảng Bình

5.830

8.800

50,94%

NDF
ALV

Giá ngày
31/05
(đồng)

Thay đổi
(%)

46.000

74.000

60,87%

7.350

10.600

44,12%

2.400

3.400

41,67%

8.640

11.350

31,37%

8.000

10.200

27,50%

14.000

17.800

27,14%

2.600

3.300

26,92%

ANV

CTCP Nam Việt

7.390

10.200

38,02%

PHC

HQC

CTCP TV - TM - DV Địa
Ốc Hoàng Quân

2.400

3.300

37,50%

APS

VID

8.830

7.600

-13,93%

TAC

CTCP Dầu Thực Vật Tường
An

58.600

51.000

-12,97%

CTCP Chứng Khoán Sài
Gòn - Hà Nội
CTCP Đầu Tư & Phát Triển
Du Lịch Vinaconex
CTCP Địa Ốc Sài Gòn
Thương Tín
CTCP CK Ngân Hàng
Công Thương Việt Nam
CTCP Xây Dựng Phục
Hưng Holdings
CTCP CK Châu Á Thái
Bình Dương

HNX - 10 MÃ CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH TRONG THÁNG

HOSE - 10 MÃ CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH TRONG THÁNG

CTCP ĐT PT Thương Mại
Viễn Đông

134,88%

CTCP Dược Phẩm Hà Tây

CTS

-25,00%

10.100

DHT

42,86%

1.800

4.300

74,60%

3.990

2.400

202,94%

11.000

CTCP ĐT & PT Nhà Đất
Cotec

CTCP Thủy Hải Sản Việt
Nhật

10.300

6.300

VCR

VNH

3.400

CTCP Phát Triển Phụ Gia
& Sản Phẩm Dầu Mỏ

SHS*

5.700

CTCP Chế Biến Thực
Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu
Nam Định
CTCP Khoáng Sản Vinas A
lưới

APP

SCR
CLG

Giá ngày
03/05
(đồng)

HNX - TOP 10 MÃ CỔ PHIẾU TĂNG TRONG THÁNG

HOSE - TOP 10 MÃ CỔ PHIẾU TĂNG TRONG THÁNG
QCG

Doanh nghiệp

HKB

CTCP Nông Nghiệp &
Thực Phẩm Hà Nội - Kinh
Bắc

6.300

4.100

-34,92%

NHC

CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp

38.800

30.900

-20,36%

V21

CTCP VINACONEX 21

10.000

8.000

-20,00%

20.900

17.100

-18,18%

LAF

CTCP Chế Biến Hàng XK
Long An

12.000

10.500

-12,50%

BXH

CTCP Vicem Bao Bì Hải
Phòng

DTT

CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành

11.000

9.630

-12,45%

SRB

CTCP Tập Đoàn Sara

1.700

1.400

-17,65%

MDG

CTCP Miền Đông

13.400

11.750

-12,31%
LCS

CTCP Licogi 166

3.500

3.000

-14,29%

HVX

CTCP Xi Măng Vicem Hải
Vân

NST

CTCP Ngân Sơn

12.500

10.900

-12,80%

DTL

5.000

4.400

-12,00%

CTCP Đại Thiên Lộc

29.900

26.500

-11,37%

VTV

CTCP Vicem Vật Tư Vận
Tải Xi Măng

19.700

17.700

-10,15%

THG*

CTCP Đầu Tư Và Xây
Dựng Tiền Giang

53.200

47.400

-10,95%

CMS

CTCP Xây Dựng & Nhân
Lực Việt Nam

6.000

5.400

-10,00%

POM

CTCP Thép Pomina

18.200

16.300

-10,44%

VNF*

CTCP Vinafreight

47.200

43.100

-8,69%

(*) Cổ phiếu có thực hiện quyền trong tháng

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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Đánh giá chỉ số VN-Index và HNX-Index từ 02/06 – 02/07/2017 theo PTKT
VN-Index

Chỉ số
VN-Index

HNX-Index

HNX-Index

Kháng cự - Hỗ trợ

Yếu

Mạnh

Hỗ trợ

730-735

720

Kháng cự

746

755-760

Hỗ trợ

92

88

Kháng cự

95

98

Nhận định VN-Index
Tiêu điểm của tháng 5/2017 là sự bứt phá thành công ngưỡng 730 của VN-Index cũng như sự hình thành đỉnh mới
cao nhất từ cuộc khủng hoảng 2008 đến nay. Trong 3 tuần đầu, thị trường luôn duy trì trạng thái tích lũy ở quanh
vùng điểm 715-725 với thanh khoản ổn định ở mức 190 triệu cổ phiếu/ngày. Khi lượng cổ phiếu đã tích lũy đủ,
cũng như áp lực cung đã suy yếu, chỉ trong vòng 2 phiên 19-22/5, chỉ số đã tăng mạnh mẽ và bứt phá đỉnh 730 của
tháng 4/2017. Kể từ đó, cổ phiếu sàn HOSE lại rơi vào trạng thái “dò đỉnh” mới với động thái giao dịch khá “cầm
chừng” ở quanh vùng 745.
Về xu hướng, chỉ số vẫn giữ vững đà tăng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn khi vẫn giữ vị trí cao hơn 4 đường
EMA 4, 12, 48 tuần (trung bình 1 tháng, 1 quý và 1 năm). Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong tháng 5 đã có hiện tượng
suy yếu khá rõ ràng: xuất hiện phân kì “Exaggerated” giữa các chỉ báo xung lượng và biến động của VN-Index trên
đồ thị tuần. Đây là loại phân kì yếu nhất trong 3 loại phân kì thường thấy ở các chỉ báo xung lượng và chỉ nhằm
thông báo sớm khả năng đảo chiều của chỉ số. Vì vậy, chúng tôi nghiêng về khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh trong nửa
đầu của tháng 6 và xu thế tăng điểm sẽ tiếp diễn khi chỉ số giảm về quanh mục tiêu 730.
Về thanh khoản, chúng tôi sử dụng đồ thị tuần của VN30 để có cái nhìn chính xác hơn bởi diễn biến khối lượng
giao dịch tháng 5/2017 của VN-Index đang bị “bóp méo” bởi nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao, lượng cổ phiếu
trôi nổi lớn như ROS, FLC, HQC…. Hơn nữa, VN-Index và VN30 Index có tính tương quan rất cao. Biến động của
nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE có thể dẫn đến biến động tương tự đối với VN-Index. Mặc
dù, chỉ số VN30 tạo đỉnh mới vào tháng 5, nhưng khối lượng giao dịch trung bình lại thấp hơn so với đỉnh tháng
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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4/2017. Phân kì thanh khoản nói trên cho thấy đà tăng đã yếu đi đáng kể. Một phần lớn các nhà đầu tư đã rút khỏi
thị trường, không hứng thú với lực tăng hiện tại.
Với những tín hiệu trên đồ thị, kịch bản giao động trong tháng 6: VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh về ngưỡng 730
hoặc đường trendline tính cho đà tăng từ tháng 12/2016 và có thể khôi phục đà tăng điểm sau đó.
Nhận định HNX-Index
Tương tự VN-Index, HNX-Index cũng có một tháng tăng trưởng mạnh mẽ, bức phá qua đỉnh 92 để xác lập một
đỉnh mới cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Điều đáng lưu ý là, mặc dù HNX-Index tạo đỉnh mới, nhưng cổ phiếu
ACB lại chỉ cán mốc 25.5, ngang với đỉnh cũ của tháng 3/2017. Như vậy, đã có một phân kì giữa chỉ số HNX và cổ
phiếu ACB. Nói cách khác, đà tăng vượt đỉnh 92 của chỉ số HNX do các cổ phiếu khác thúc đẩy. Trong khi đó,
diễn biến của ACB có nhiều điểm tiêu cực và giá cổ phiếu này có thể giảm mạnh trong tương lai, kéo theo sự sụt
giảm của chỉ số.
Về xu hướng, HNX-Index vẫn duy trì đà tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vì luôn giữ vị trí ổn định bên
trên đường EMA 4, 12 và 48 tuần. Tuy nhiên, cũng tương tự VN-Index, các chỉ báo xung lượng đều cho thấy sự
suy yếu của đà tăng khi cùng tạo phân kì “exaggerated” báo hiệu một nhịp điều chỉnh sắp bắt đầu. Bên cạnh đó,
điểm đóng cửa hiện tại của tuần 29/05-02/06 cho thấy chỉ số đã chạm đường giới hạn trên của kênh xu hướng tăng
giá tính cho nhịp tăng từ đầu năm 2016. Tín hiệu này nâng cao nhận định về khả năng điều chỉnh trong tháng 6.
Về thanh khoản, mặc dù khối lượng giao dịch ở vùng đỉnh mới cao hơn so với vùng đỉnh 92 cũ, như xem xét diễn
biến của 3 tuần đây, ta thấy chỉ số liên tiếp tăng điểm nhưng khối lượng giao dịch và kích thước lại giảm dần. Điều
này đồng nghĩa với lực cầu đã suy yếu. Kết hợp với nhận định ở phần trên, ta có thể kết luận về kịch bản tháng 6
của HNX-Index như sau: HNX-Index sẽ điều chỉnh về ngưỡng kháng cự 92 vào nửa đầu của tháng 6 và tiếp tục
tích lũy hoặc bật tăng trở lại vào nửa sau của tháng.
Khuyến nghị:
Theo các luận điểm trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xem xét nâng cao tỷ trọng tiền mặt hoặc giữ ổn định
danh mục của mình và chờ đến khi chỉ số 2 sàn giảm về ngưỡng kháng cự trước đó, cũng như sau ảnh hưởng của
kỳ cơ cấu danh mục của các ETFs. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên nâng cao tiêu chuẩn an toàn danh mục và duy trì
tỷ trọng cổ phiếu vừa phải khi quyết định mua cổ phiếu trong giai đoạn VN-Index và HNX thoái lui về ngưỡng hỗ
trợ dưới bởi vẫn tiềm ẩn khả năng sụt giảm mạnh trên cả 2 sàn.

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


Thông tin hỗ trợ

Triển vọng tăng trưởng ở mức cao nhất
Xét dư địa, triển vọng về mặt cung và về mặt cầu của
nền kinh tế, vẫn hoàn toàn có khả năng đạt tăng
trưởng ở mức cao nhất trong các dự báo. Năm 2016,
tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,21% và lạm
phát 4,74%. Kế hoạch năm 2017, Quốc hội dự kiến
tăng trưởng 6,7% và lạm phát dưới 4%.
Đây là nhiệm vụ khó khăn, xét trong bối cảnh việc cơ
cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn rất
nhiều việc phải làm, thị trường thế giới và chính sách
của các nước biến động nhanh.
Các dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân
hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á hay Quỹ
Tiền tệ quốc tế và cả các tổ chức nghiên cứu trong nước
lạc quan với chính sách rõ ràng của Chính phủ, khởi sắc
của môi trường đầu tư kinh doanh, với số đăng ký doanh
nghiệp tăng vọt... cũng đều đưa ra dự báo tăng trưởng cả
năm khoảng 6-6,5%.
Tình hình thực tế trong 4 tháng qua cho thấy các dự báo
không cao như trên là có cơ sở nhất định. Những tháng
đầu năm tăng trưởng GDP đạt thấp, chỉ 5,1% trong ba
tháng đầu năm, thậm chí có ngành bị sụt giảm lớn như
công nghiệp khai khoáng. Điều này đặt gánh nặng cho
các tháng còn lại của năm 2017.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vẫn hoàn toàn có khả
năng đạt tăng trưởng ở mức cao nhất trong các dự báo.
Bởi vẫn còn nhiều dư địa của các tiềm năng chưa được
khai thác hết, nhất là các đột phá về thể chế và đổi mới
phương thức điều hành kinh tế.
Chúng ta hãy điểm lại triển vọng trong các ngành sản
xuất nông, công nghiệp và dịch vụ (xét về mặt cung) và
về tiêu dùng, đầu tư (xét về mặt cầu) của nền kinh tế.
Khai thác các tiềm năng về mặt cung
Nông lâm ngư nghiệp quý I/2017 đã tăng trưởng đạt
1,98% về giá trị sản xuất và 2,03% về giá trị gia tăng,
cao hơn mức suy giảm -1,31% quý I năm 2016, nhưng
thấp hơn tốc độ các năm 2014, 2015. Điều này cho thấy
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nông nghiệp đang khôi phục trong khó khăn, dù thời tiết
đã khá thuận lợi.
Những tín hiệu tích cực trong sản xuất, tiêu dùng và xuất
khẩu rau quả vừa qua cho thấy, có nhiều tiềm năng cho
phát triển nông nghiệp chất lượng cao, gắn với thị trường
trong và ngoài nước. Thủy sản sau sự cố môi trường 4
tỉnh Miền Trung có nhiều khả năng phát triển mạnh hơn
nữa.
Với các chính sách mới trong nông nghiệp, nhất là nới
rộng hạn điền và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hướng
phát triển nông nghiệp vào các lĩnh vực có hiệu quả,
năng suất cao ngày một rõ nét hơn.
Dịch vụ có bước phát triển khá, vượt tốc độ quý I năm
2015 và 2016. Thương mại (bán buôn, bán lẻ của nội
thương và xuất nhập khẩu) đã có sự phát triển, tăng ở
mức 6,2% và tháng 4 tăng lên 6,7%, dù chưa khôi phục
mức 7,8% của 4 tháng đầu năm 2016 nhưng đang lấy lại
đà tăng trưởng khi xuất nhập khẩu tiếp tục được đẩy
mạnh.
Xuất khẩu tăng hơn 15,4%, trong đó xuất khẩu từ các
doanh nghiệp trong nước cũng tăng đến hơn 13,7%.
Nhập khẩu tăng gần 25% do nhu cầu thị trường được
nâng cao, với chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh
vực sản xuất Việt Nam của Nikkei đã tăng từ mức 54,2
điểm của tháng 2 lên 54,6 điểm trong tháng 3. Thị
trường trong nước đang ngày càng cải thiện, với tổng
mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng gần 10% trong 4 tháng
đầu năm.
Hoạt động du lịch được đẩy mạnh dựa vào các ngành
kinh tế làm bệ đỡ như vận tải, lưu trú (doanh thu lữ hành
tăng hơn 6% so cùng kỳ) và ăn uống (tăng hơn 11%).
Kết quả là khách quốc tế tăng đến hơn 30%, mỗi tháng
cả nước đón hơn 1 triệu du khách quốc tế, trong khi
khách nội địa ngày càng tăng.
Lĩnh vực đáng quan ngại nhất lúc này là sản xuất công
nghiệp. Tình hình tháng 4 vẫn còn khó khăn dù nhìn
chung các ngành công nghiệp đã có bước tăng trưởng
cao hơn ba tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm
2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,1%
so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn mức tăng 4,2%
của quý I năm nay, nhưng thấp hơn nhiều mức tăng
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7,3% của cùng kỳ năm 2016. Cần phân tích sâu trong
từng phân ngành, từng sản phẩm, từng thị trường để tìm
cách phát huy các tiềm năng, lợi thế.
Mức tăng thấp của chỉ số sản xuất công nghiệp IIP (tăng
5,1%) và công nghiệp chế biến chế tạo (tăng 9,2%) trong
4 tháng qua đã không bù đắp được sự giảm sút của phân
ngành công nghiệp khai khoáng (giảm 9,7%). Tiềm năng
phát triển của ngành chế biến chế tạo còn lớn khi cả năm
2016 ngành này tăng trưởng đến 11,9% nên đã bù được
sự giảm sút (-4%) của ngành khai khoáng. Nên chăng,
cần có biện pháp cấp bách khôi phục sản xuất ngành
khai khoáng một cách bền vững, trong khi các ngành
công nghiệp chế tạo đang có điều chỉnh theo hướng tích
cực.
Hơn thế, tính chung 3 tháng đầu năm nay, chỉ số tiêu thụ
ngành chế biến, chế tạo tăng 7,5% so với cùng kỳ năm
trước, nhưng vẫn thấp hơn hẳn mức tăng cùng kỳ năm
2016 là 10,2%.
Đáng lo ngại là một khi tiêu thụ kém thì tồn kho cũng
tăng. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo thời điểm 01/4/2017 tăng 12,7% so với cùng thời
điểm năm 2016 (cùng kỳ năm trước chỉ tăng 8,9%). Hệ
quả là, tỷ lệ tồn kho bình quân toàn ngành chế biến, chế
tạo 3 tháng đầu năm là 71,9%, cho thấy sự gắn kết sản
xuất và thị trường của lĩnh vực này còn yếu kém.
Khai thác tiềm năng về mặt cầu
Có hai chỉ tiêu quan trọng (đầu tư và tiêu dùng) cần xem
xét đánh giá để khai thác mạnh mẽ tiềm năng tăng
trưởng.
Về đầu tư, theo đánh giá chung, tổng mức đầu tư cả
nước còn khó khăn do việc giải ngân vốn Nhà nước còn
thấp, trong 4 tháng mới đạt 22% kế hoạch năm và chỉ
tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2016.
Do đó, cùng với đẩy mạnh đầu tư công khi đã bố trí tốt
hơn trong kế hoạch đầu tư trung hạn, cần tiến hành các
biện pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, phát triển doanh nghiệp, nhất là cải cách doanh
nghiệp nhà nước và thúc đẩy kinh tế tư nhân.
Tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư còn nhiều. Cụ thể, năm
2016 tổng vốn tăng 8,7%, trong đó khu vực tư nhân tăng
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9,7% và khu vực doanh nghiệp FDI tăng 9,4% là các
điểm đột phá, khi số đăng ký kinh doanh và cam kết vốn
của hai lĩnh vực tư nhân trong và ngoài nước (chiếm hơn
62% tổng số vốn toàn xã hội) đều tăng cao hơn mức bình
quân.
Năm 2016 tổng doanh nghiệp đăng ký vượt 110 nghìn
doanh nghiệp, trong khi 4 tháng đầu năm nay đã có
39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng
vốn đăng ký là 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số
doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với
cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, để số lượng doanh nghiệp
tăng nhanh nhưng đi với chất lượng cao, cần giảm dần số
doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa dưới
nhiều hình thức.
Yếu tố khác liên quan đến tổng cầu cuối cùng là tiêu
dùng cuối cùng(không kể tiêu dùng cho chi phí sản xuất
kinh doanh) của cả khu vực công và tư. Với chính sách
tiết kiệm chi tiêu công thì tiêu dùng tư nhân sẽ trở thành
nhân tố quan trọng nhất, tạo ra sức cầu cho nền kinh tế
(cầu nội địa).
Để tạo điều kiện tăng cầu thì một mặt tăng trưởng kinh
tế có tốc độ cao sẽ là tiền đề để tăng thu nhập, tạo ra khả
năng thanh toán của cư dân. Đồng thời cũng cần kiềm
chế lạm phát, tránh những điều chỉnh giá do Nhà nước
quan lý gây "giật cục", ảnh hưởng tới tâm lý và sức mua
thực tế của người dân.
Phát triển du lịch, cải thiện điều kiện nhà ở, phát triển
sản xuất hàng tiêu dùng… cũng là những hướng để tăng
sức cầu cho nền kinh tế từ nội lực. Thêm vào đó, cần có
chính sách vững bền để đẩy mạnh xuất khẩu và tăng
nhập khẩu hợp lý, hạn chế nhập khẩu quá mức…
Hy vọng rằng với chính sách tích cực của Chính phủ,
điều hành căn cơ từ cả hai phía cung và cầu, được cả hệ
thống chính trị, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và
người dân hưởng ứng, chúng ta sẽ nâng cao hơn năng
suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của
nền kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế.

(Theo Chinhphu.vn)
Fitch Ratings nâng triển vọng nền kinh tế Việt Nam
lên mức tích cực
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Theo thông cáo báo chí phát đi từ Hồng Kông mới
đây, Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings tiếp
tục xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB- và
nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên Tích cực
từ mức Ổn định trước đó.
Fitch Ratings đánh giá triển vọng phát hành bằng nội và
ngoại tệ dài hạn (IDR) của Việt Nam lên Tích cực từ
mức Ổn định, đồng thời xếp hạng tín nhiệm Việt Nam là
BB-.
Xếp hạng đối với trái phiếu phát hành bằng nội ngoại tệ
không có bảo lãnh của chính phủ được giữ nguyên ở
mức “BB-“. Xếp hạng quy mô phát hành dài hạn là “BB“ và xếp hạng phát hành bằng nội và ngoại tệ ngắn hạn ở
mức “B”.
Yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới việc xếp hạng: Xếp hạng
của Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng và triển vọng kinh
tế mạnh mẽ, thặng dư tài khoản vãng lai bền vững, chi
phí vay nợ có thể kiểm soát được và dòng vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) được duy trì ổn định.
Lý do Fitch Ratings thay đổi triển vọng kinh tế Việt
Nam lên mức tích cực:
Việt Nam thể hiện rõ mục tiêu hoạch định chính sách
nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể là cho phép
tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và kiềm chế lạm phát ổn
định đã thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài và giữ được đà tăng trưởng kinh tế cao.
GDP thực của Việt Nam tăng 6,2% năm 2016, mức tăng
trưởng bình quân GDP 5 năm tăng 5,9%, cao hơn so với
mức tăng trưởng bình quân 3,4% (của các nước có xếp
hạng BB). Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn được
hỗ trợ bởi lĩnh vực sản xuất để xuất khẩu và sự mở rộng
ổn định của khối dịch vụ, mặc dù lĩnh vực khai thác mỏ
còn yếu do những khó khăn của ngành khai thác dầu và
khí ga.
Fitch kỳ vọng tăng trưởng GDP thực của Việt Nam sẽ
cao hơn so với dự báo, lên mức 6,3% vào năm 2017 và
6,4% năm 2018; FDI tiếp tục được đầu tư vào ngành sản
xuất và tiêu dùng tư nhân tăng mạnh.
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục được cải thiện,
đạt mức 37 tỷ USD vào cuối năm 2016, so với mức 28,6
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tỷ USD thời điểm cuối năm 2015, nhờ cơ chế điều hành
tỷ giá mới được áp dụng từ đầu năm 2016, nhằm tăng
tính linh hoạt cho tỷ giá hối đoái cùng với thặng dư tài
khoản vãng lai mạnh mẽ và nguồn vốn FDI dồi dào.
Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ việc duy trì
nợ công dưới mức trần cho phép bằng các biện pháp tài
khóa và hạn chế phát hành bảo lãnh. Tiền lãi từ chương
trình cổ phần hóa có thể giúp kiềm chế nợ công phát sinh
trong những năm tới.
Fitch cũng dự báo thâm hụt ngân sách năm 2016 là 5,7%
GDP, thấp hơn so với mức 6,2% của năm 2015. Chính
phủ Việt Nam đã cam kết giảm mạnh thâm hụt và nợ
trong kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 – 2020. Fitch
kỳ vọng Việt Nam tiếp tục duy trì được mức thâm hụt
ngân sách 5,7% so với GDP trong giai đoạn 2017 –
2018.
Mặc dù mức thu nhập bình quân/đầu người và chỉ số
phát triển con người của Việt Nam còn thấp hơn so với
các nước có cùng xếp hạng. Cụ thể, cuối năm 2016 thu
nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2.172 đô la
Mỹ, so với mức 5.058 đô la Mỹ của các nước cùng xếp
hạng. Nhưng việc nới lỏng điều kiện kinh doanh sẽ giúp
cho Việt Nam đang tiến sát đến mức xếp hạng bình quân
“BB”.
Thặng dư tài khoản vãng lai trung bình 5 năm đang ở
quanh mức 4% GDP vào cuối năm 2016. Mặc dù dự trữ
của Việt Nam để thanh toán với nước ngoài có thể thấp
hơn so với các nước cùng xếp hạng (2,3 tháng so với
mức 4,2 tháng) của các nước xếp hạng trung bình “BB”,
nhưng Việt Nam có lợi thế từ việc được vay vốn ưu đãi
để hỗ trợ cho tình trạng thanh khoản với bên ngoài.
Fitch đánh giá triển vọng của lĩnh vực ngân hàng ở mức
ổn định, nhưng vẫn còn một số thách thức như cần thời
gian hoàn thiện khung pháp lý để xử lý nợ xấu. Fitch tin
rằng sự cải thiện về các hoạt động kinh tế có thể hỗ trợ
giảm nợ xấu, nhưng cũng cần đề phòng việc tăng trưởng
tín dụng nhanh và kéo dài có thể gây rủi ro cho sự ổn
định tài chính trong trung hạn.
Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s
cũng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành và trái phiếu
không đảm bảo có ưu tiên cao (senior unsecured debt)
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của Việt Nam ở mức B1 và nâng triển vọng tín nhiệm
của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”.

đã tăng tháng thứ 14 liên tiếp, mặc dù tốc độ tăng là
chậm nhất kể từ tháng 7/2016.

Moody’s cũng nâng mức trần đối với xếp hạng nợ và
tiền gửi bằng đồng nội tệ của Việt Nam từ Ba1 lên Baa3.
Trong khi đó, mức trần đối với xếp hạng nợ và tiền gửi
bằng đồng ngoại tệ duy trì ở mức Ba2 và B2

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm hơn đã góp phần
làm tăng tồn kho hàng thành phẩm trong tháng Năm vì
các hạng mục hàng hóa được lưu trong kho thay vì
chuyển giao cho khách hàng.

Tổ chức này cũng dự báo, Việt Nam sẽ tăng trưởng
mạnh ở mức 6.3%/năm cho tới năm 2019 nhờ sự cải
thiện không ngừng trong cơ sở hạ tầng, sự tăng trưởng
nhanh chóng của dân số trong độ tuổi lao động, và việc
thúc đẩy cải cách để hỗ trợ FDI của Chính phủ. Về lạm
phát, Moody's dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức
5% trong năm 2017.

Hoạt động mua hàng tiếp tục tăng trong tháng Năm,
nhưng tốc độ tăng đã chậm lại tháng thứ ba liên tiếp và
là tốc độ yếu nhất trong vòng 9 tháng qua.

(Theo thoibaonganhang.vn)


Thông tin tiêu cực

Chỉ số PMI của Việt Nam trong tháng Năm thấp
nhất trong 14 tháng
Đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã
chậm lại trong tháng Năm. Cả sản lượng và số lượng
đơn đặt hàng mới đều tăng chậm hơn nhiều, trong
khi tốc độ tạo thêm việc làm cũng giảm.
Theo báo cáo của Nikkei, chỉ số Nhà quản trị Mua hàng
(PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã
giảm mạnh xuống 51,6 điểm trong tháng Năm từ 54,1
điểm của tháng trước.
Mặc dù chỉ số tiếp tục cho thấy các điều kiện kinh doanh
đã cải thiện trong lĩnh vực sản xuất, đây là tốc độ cải
thiện yếu nhất kể từ tháng 3/2016.
Tốc độ tăng sản lượng của ngành sản xuất Việt Nam
trong tháng Năm đã chậm lại và là mức thấp trong vòng
4 tháng gần đây.
Tương tự sản lượng, tốc độ tăng của số lượng đơn đặt
hàng mới đã chậm lại trong tháng trước. Cả tổng số
lượng đơn đặt hàng mới và số lượng đơn đặt hàng xuất
khẩu mới đều tăng yếu hơn nhiều so với tháng trước đó,
báo cáo cho biết.
Những dấu hiệu của mức tăng trưởng chậm hơn cũng thể
hiện qua các quyết định tuyển dụng nhân công. Việc làm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Những lo lắng về sự giảm sút nhu cầu khách hàng đã dẫn
đến mức độ lạc quan kinh doanh kém hơn. Trên thực tế,
mức độ lạc quan đã ở mức thấp nhất trong thời gian gần
4 năm và là một trong những mức yếu nhất kể từ khi
khảo sát bắt đầu vào tháng 4/2012.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn kỳ vọng sản lượng tăng
trong năm tới, với hơn 47% dự báo tăng trưởng, báo cáo
viết.
Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt
Nam, Andrew Harker, tại IHS Markit, công ty thu thập
kết quả khảo sát, nói: “Tăng trưởng trong lĩnh vực sản
xuất của Việt Nam đã giảm trong tháng Năm. Cả sản
lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng với tốc độ
yếu hơn nhiều và các công ty giảm số lượng tuyển dụng
nhân công tương ứng.
Trong khi tất cả những tham số này vẫn nằm trong vùng
tăng trưởng, mức độ lạc quan đã giảm xuống mức thấp
nhất trong gần 4 năm. Điều này cho thấy một số nhà sản
xuất quan ngại về tình trạng suy giảm có thể sắp diễn
ra”.
Chuyên gia này chỉ ra rằng một nhân tố trợ giúp cho các
công ty trong tháng Năm là tốc độ giảm chi phí tiếp tục
chậm lại, nhờ đó các công ty có thể dễ dàng hơn trong
việc giảm giá cả đầu ra để kích thích nhu cầu của khách
hàng.

(Theo bizlive.vn)
Chỉ số Môi trường kinh doanh quý I giảm 7 bậc
EuroCham vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số Môi
trường kinh doanh (BCI) – Quý I/2017. Chỉ số quý
này đạt mức 78, giảm 7 bậc so với mức 85 của quý
IV/2016.
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Cảm quan của doanh nghiệp châu Âu và liên kết với thị
trường châu Âu tại Việt Nam về các điều kiện kinh
doanh có phần tích cực. Theo phản hồi của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát, 67% phản hồi tình hình kinh
doanh hiện tại là "rất tốt" và "tốt", giảm khoảng 5% so
với quý trước. Trong khi số lượng phản hồi "không tốt"
và "rất tệ" lần lượt là 9% và 3% (tăng từ 3% và 2% trong
quý trước).
Các doanh nghiệp cũng phản hồi giảm tích cực về triển
vọng kinh doanh. Số lượng phản hồi tích cực đã giảm
nhẹ (9% phản hồi "rất tốt" và 60% phản hồi lạc quan ở
mức độ vừa phải). Mặc dù số lượng phản hồi"trung lập"
vẫn giữ ở mức tương đương trong quý này, số lượng
phản hồi dự đoán triển vọng "không tốt" đã tăng từ 0%
lên 7% và "rất tệ" tăng từ 2% lên 4%.
Đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô, số lượng phản hồi từ
thành viên của EuroCham thể hiện sự tin tưởng vào viễn
cảnh kinh tế vĩ mô “ổn định và liên tục cải thiện” đã
giảm khoảng 10% so với quý trước. Ngược lại, lượng
phản hồi dự đoán kết cấu kinh tế vĩ mô thậm chí có thể
xấu đi đã tăng lên 18% (quý IV/2016 là11%). Số lượng
phản hồi “không thay đổi” trong quý tiếp theo vẫn xấp xỉ
mức 40%.
Tuy nhiên các doanh nghiệp cho rằng, lạm phát đã
không còn là mối quan ngại lớn cho các thành viên của
EuroCham. 77% doanh nghiệp phản hồi tin rằng lạm
phát sẽ "không ảnh hưởng" (17%) hoặc “ảnh hưởng
không đáng kể” (60%). Trong khi gần 1/4 số phản hồi
tin rằng lạm phát có thể có "tác động đáng kể" (23%,
tăng nhẹ từ quý IV/2016). Không có doanh nghiệp nào
phản hồi rằng lạm phát có thể đe dọa hoạt động kinh
doanh của họ (0%).
Về kế hoạnh đầu tư quý tiếp theo, số lượng doanh
nghiệp phản hồi có ý định duy trì mức đầu tư hiện tại
chiếm 42% trong tổng số câu trả lời, tăng 2% so với quý
IV/2016. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp phản hồi dự
định tăng đầu tư vẫn còn rất lớn, số lượng phản hồi “tăng
mạnh” tăng 4% so với quý trước và số lượng phản hồi
“tăng nhẹ” giảm 6% so với quý trước. Số còn lại vẫn còn
gần với kết quả của quý trước.

năm 2016, các phản hồi nói chung là cân bằng. Cụ thể:
2% phản hồi "cải thiện đáng kể”; 21% “cải thiện đôi
chút"; 40% "hông thay đổi"; 18% "có phần phức tạp
hơn"; 14% “phức tạp hơn nhiều" và 4% "không rõ".
Khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp mong chờ có nhiều
hành động hơn nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.
Chủ tịch Eurocham Jens Ruebbert nhận xét: “Kết quả
khảo BCI quý này tiếp tục cho thấy những kỳ vọng tích
cực từ các thành viên của EuroCham đối với Việt Nam,
nhưng không phải ở mức độ lạc quan như năm ngoái”.
Tuy nhiên theo ông Jens Ruebbert: “Điều này không có
nghĩa là các doanh nghiệp đang trong tình trạng báo
động hoặc sẽ không tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế có
tiềm năng như Việt Nam, như thể hiện trong kết quả của
cuộc khảo sát, vẫn còn 90% đang duy trì hoặc tăng đầu
tư ở trong nước. Do đó, trái lại, EuroCham tin rằng các
tiêu chuẩn đánh giá đã tăng lên và các doanh nghiệp mới
đến từ châu Âu sẽ tiếp tục xem trọng hơn nữa các vấn đề
liên quan đến sự thuận lợi trong kinh doanh và cạnh
tranh”.
Đây cũng chính là các chủ đề mà EuroCham đã liên tục
đối thoại với Chính phủ và là nỗ lực nhằm góp phần làm
cho đất nước này sẵn sàng tận dụng tối đa tiềm năng của
EVFTA có thể có hiệu lực vào năm 2018.
Bên cạnh đó Chủ tịch Eurocham cũng cho biết, các
thành viên của EuroCham vẫn cho rằng cải cách luật lệ
đang tiến triển chậm hơn mong muốn dù có khoảng 20%
tin rằng đã có cải thiện.
“Mức giảm 7 bậc của BCI trong tổng số điểm lần này
không thể khẳng định rằng thành viên của chúng tôi
đang mất lòng tin vào môi trường kinh doanh. Ngược lại,
điều này thể hiện mong muốn mạnh mẽ của các nhà đầu
tư về tính cạnh tranh, minh bạch, bền vững và lực lượng
lao động được đào tạo tốt hơn. Cơ hội kinh doanh tốt
không còn đủ thu hút cộng đồng doanh nghiệp
EuroCham, và đây có thể là một dấu hiệu tốt” – vị này
dự báo.

(Theo thoibaongnhang.vn)

Khảo sát phản hồi về tiến trình cải thiện môi trường pháp
lý kinh doanh của Việt Nam đối với doanh nghiệp vào
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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THÔNG TIN PHÁP LUẬT

T

Bản tin phát luật tháng 05/2017
 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 6190/BTC-CĐKT hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của HĐTL
chỉ số chứng khoán và HĐTL trái phiếu Chính phủ
Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 6190/BTC-CĐKT về việc hướng dẫn kế toán chứng
khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Công văn
này hướng dẫn các công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh một số nghiệp vụ về kế
toán chứng khoán phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu
Chính phủ.
(Nguồn: ssc.gov.vn)
 Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán
giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Theo quy định tại Thông tư này, việc thanh toán giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ niêm yết trên Sở Giao
dịch Chứng khoán được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch; việc chuyển giao trái phiếu
Chính phủ được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển khoản
trái phiếu Chính phủ giữa các tài khoản lưu ký của các tổ chức theo quy định và đảm bảo nguyên tắc bên bán phải
có đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển giao tại ngày thanh toán, bên mua phải có đủ tiền để thực hiện thanh toán
tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ. Việc thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ giữa các tổ chức thanh toán
tiền trực tiếp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gồm Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kho bạc
Nhà nước…) được thực hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định ngân hàng thương mại bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt vào
tình trạng kiểm soát đặc biệt không được đăng ký là ngân hàng thành viên thanh toán với Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam. Ngân hàng thành viên thanh toán không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hoặc bị
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt sẽ bị ngừng tham gia hoạt động thanh toán
tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho các tổ chức thanh toán tiền gián tiếp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2017
(Nguồn: luatvietnam.vn)
 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được Chính
phủ ban hành ngày 06/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.
Nghị định này đã có những quy định chặt chẽ về việc báo cáo và công khai thông tin của công ty đại chúng. Cụ
thể, ngoài việc công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng, công ty đại chúng còn phải
công khai tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty đại chúng và thể hiện
thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp
thường niên.
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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Bên cạnh đó, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và
công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình
hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố
thông tin trong vòng 24 giờ, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.
Đặc biệt, công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin; nhân viên này phải có trách nhiệm:
Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư; Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.
Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
(Nguồn: luatvietnam.vn)

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
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GÓC TRAO ĐỔI DOANH NGHIỆP
THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN(*)
Công ty cổ phần là một loại hình công ty đối vốn rất điển hình, chiếm số lượng khá lớn trong các doanh nghiệp
đang hoạt động tại Việt Nam. Nhìn chung, công ty cổ phần thường có quy mô tương đối lớn và có cơ cấu tổ
chức quản lý phức tạp, các nhà làm luật thường can thiệp sâu hơn vào việc quản trị công ty cổ phần so với các
hình thức công ty khác.
Công ty cổ phần là loại hình công ty thích hợp với mục tiêu kinh doanh quy mô lớn bởi pháp luật của các nước nói
chung và pháp luật Việt Nam nói riêng chỉ quy định số lượng cổ đông tối thiểu, không quy định số cổ đông tối đa.
Mặt khác, do vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau - sẽ làm cho các cổ đông có thể
dễ dàng chuyển nhượng cổ phần tự do (trừ trường hợp bị pháp luật hạn chế hoặc cấm chuyển nhượng), linh hoạt, tính
thanh khoản cao, tạo hứng thú cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đây là loại hình công ty được huy động vốn thông
qua phát hành cổ phần nên tốc độ huy động vốn cao hơn hẳn so với các loại hình công ty khác.
Trên thế giới hiện nay có hai mô hình cơ bản quản trị công ty cổ phần, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung là
chức năng của các cơ quan trong cơ cấu quản trị công ty được phân tách riêng biệt và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Vì
vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có những quy định khá chặt chẽ về cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty
này, trong đó có quy định về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập của công ty.
Theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt
động theo một trong 2 mô hình, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
Thứ nhất, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần gồm có đại hội đồng cổ đông, HĐQT, giám đốc hoặc tổng
giám đốc và ban kiểm soát (bắt buộc phải có với công ty có từ 11 cổ đông trở lên hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu từ
50% tổng số cổ phần của công ty).
Thứ hai, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Trong trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực
thuộc HĐQT.
Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy, vai trò của thành viên HĐQT độc lập cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu,
kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong công ty cổ phần luôn tồn tại nguy cơ xung
đột về lợi ích giữa các cổ đông công ty với tư cách là người sở hữu vốn với bên kia là những người quản lý điều hành
công ty với tư cách là người trực tiếp sử dụng vốn.
Trên thực tế, những người quản lý, điều hành có thể không phải là những cổ đông nắm giữ đa số cổ phần của công ty
nhưng có quyền quản lý điều hành công ty, trực tiếp sử dụng vốn. Như vậy, hoàn toàn có thể xảy ra nguy cơ những
người này sẽ ưu tiên quyền lợi của cá nhân hoặc lợi ích của nhóm mình mà bỏ qua lợi ích của cổ đông nói chung. Đây
chính là nguyên nhân dẫn đến việc đặt ra các quy định về thành viên HĐQT độc lập trong pháp luật về quản trị doanh
nghiệp của các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.
Thành viên HĐQT độc lập sẽ đóng vai trò như người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những
người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ. Muốn vậy, các
thành viên HĐQT độc lập phải có sự độc lập nhất định đối với công ty, không liên quan về tài sản với công ty để tạo
ra sự khách quan, vô tư trong quá trình hoạt động. Vì thế, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thành viên HĐQT độc
lập phải (a) không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm
việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; (b) không phải là người đang hưởng
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

19

lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; (c) không phải là
người có vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ; cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột là cổ đông lớn của công ty, là
người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; (d) không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít
nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; (đ) không phải là người đã từng làm thành viên của HĐQT,
Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó.
Những quy định này nhằm làm cho thành viên độc lập không có quan hệ lợi ích riêng trong công ty, không bị chi phối
bởi lợi ích cá nhân nên sẽ đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích của công ty mà không vì lợi ích riêng
của một cá nhân hay một nhóm người nào đó.
Sự hiện diện của họ trong HĐQT được kỳ vọng sẽ làm cho HĐQT có thể đưa ra những quyết định không thiên vị, gây
xung đột về lợi ích giữa các cổ đông công ty, bảo vệ được cổ đông nhỏ, tạo ra đối trọng để hài hòa lợi ích giữa các
nhóm cổ đông, đồng thời quan tâm tới cả những chủ thể khác, bảo vệ được uy tín của công ty, giữ được lòng tin của
khách hàng, “giữ chân” được người lao động… hạn chế được những thiệt hại cho công ty. Hơn thế nữa, sự tồn tại của
các thành viên HĐQT độc lập cũng thể hiện sự công khai, minh bạch trong hoạt động của công ty, làm các cổ đông
yên tâm hơn và thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, cùng với thời gian làm việc trong công ty, mối quan hệ giữa thành viên HĐQT độc lập và các thành viên
quản lý, điều hành khác ngày càng sâu sắc; bản thân các thành viên độc lập cũng tham gia ngày càng sâu hơn vào các
hoạt động của công ty.
Theo quy định về tính độc lập đối với thành viên độc lập là chặt chẽ, như độc lập trong các mối quan hệ nhân thân,
độc lập về kinh tế, nhưng điều này có thực sự giúp cho các thành viên độc lập có thể đưa các quyết định một cách độc
lập, khách quan hay không? Trong thực tế, có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập, nhất là trong tư tưởng của
các thành viên độc lập mà không dễ để kiểm soát.
Các thành viên độc lập có thể có xu hướng củng cố vị trí hoặc có xu hướng muốn làm hài lòng các thành viên HĐQT
khác và ban điều hành, qua đó các thành viên độc lập có thể chỉ quan tâm tới quyền lợi cá nhân, thay vì bảo vệ quyền
lợi các cổ đông. Bên cạnh đó, thông thường HĐQT sử dụng chủ yếu các thông tin cung cấp từ những người quản lý
công ty do vậy, các quyết định quan trọng của HĐQT cần được dựa trên các thông tin trung thực về công ty, vì thế,
các thành viên độc lập cần cập nhật thêm các thông tin, chủ động phân tích từ những nguồn tin độc lập, khách quan, ví
dụ như kiểm toán từ ngoài, thanh tra chuyên ngành hoặc bộ phận kiểm soát của công ty. Bên cạnh đó, cũng cần quy
định cho phép các cổ đông trực tiếp tiếp xúc với các thành viên độc lập, hoặc thiết lập mạng lưới cung cấp thông tin
riêng để đảm bảo thu thập thông tin kịp thời, chính xác.
Mặt khác, do vai trò quan trọng của các thành viên này mà các công ty sẵn sàng trả một khoản thù lao lớn để họ thực
hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành. Điều này cũng có tính hai mặt bởi thực tế có thể các
thành viên độc lập này sẽ không quan tâm nhiều tới việc thực thi nhiệm vụ mà chỉ chú ý củng cố vị trí nhằm được
hưởng thù lao hậu hĩnh nói trên. Liệu những yếu tố trên đây có là lý do làm giảm tính độc lập của các thành viên
HĐQT độc lập?
Thành viên độc lập là người được hưởng thù lao dựa trên năng lực và kinh nghiệm của họ. Do vậy, họ phải đưa ra các
ý kiến độc lập về chiến lược, cũng như giám sát nhà quản lý nhằm bảo vệ sự công bằng cho cổ đông nhỏ và vì quyền
lợi của các cổ đông. Họ có trách nhiệm can thiệp vào các quyết định của ban điều hành nếu các quyết định này chỉ
mang lại lợi ích nhóm. Do vậy, các thành viên độc lập được bổ nhiệm cần đủ điều kiện như là các chuyên gia, đã trải
qua các kinh nghiệm thực tế, lựa chọn người phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty. Bản thân các thành viên độc
lập cũng cần ý thức được uy tín của họ, trong quá trình ra các quyết định quan trọng, tránh việc chỉ tồn tại hình thức.
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Để nâng cao tính độc lập của các thành viên này, trước tiên, mỗi thành viên HĐQT độc lập cần xác định rõ nhiệm vụ
của mình, nâng cao phẩm chất cá nhân, nhận thức rõ rằng lợi ích mà họ có được là do các cổ đông chia sẻ nên họ phải
có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó, cần quy định thời hạn cho việc tham gia HĐQT với tư cách là
thành viên độc lập; thuê tư vấn, kiểm toán hàng năm để đánh giá tính độc lập của các thành viên HĐQT trên những
khía cạnh chủ yếu. Hơn nữa, hiện pháp luật chưa quy định trách nhiệm giám sát việc bổ nhiệm các thành viên độc lập,
vì vậy, nên quy định việc công bố thông tin đầy đủ, đồng thời có thể quy định đơn vị kiểm toán (đơn vị kiểm toán báo
cáo tài chính hàng năm) giám sát các tiêu chí độc lập của các thành viên độc lập trước khi trình đại hội đồng cổ đông
phê duyệt và bổ nhiệm, tránh việc bổ nhiệm các thành viên độc lập chỉ là hình thức. Làm được như vậy chúng ta sẽ
dần hoàn thiện những quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
(*) Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 6/2016
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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.
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