
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 1.24% 0.76% 

Giá cuối ngày 937.54 106.04 

KLGD (triệu cổ phiếu) 186.26  36.00  

GTGD (tỷ đồng) 3,989.23 449.046 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

3,070,772 -1,012,493 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

70.8 -9.06 

Số CP tăng giá 180 95 

Số CP đứng giá 113 65 

Số CP giảm giá 87 217 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SBD 10% bằng tiền 13/02/19 

PSD 15% bằng tiền 13/02/19 

HTL 20% bằng tiền 14/02/19 

VCG 10% bằng tiền 14/02/19 

MTV 10% bằng tiền 15/02/19 

PLP 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 12.000 

đồng; tỷ lệ 1:1 

18/02/19 

ABT 20% bằng tiền 19/02/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VNM: Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 

17,41 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 14/2 đến 15/3 theo phương thức thỏa 

thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở 

hữu tại VNM  lên 202,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%. Trước đó, từ ngày 

09/1 đến 07/2, cổ đông trên cũng đăng ký mua vào hơn 17,41 triệu cổ phiếu 

VNM, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào. 

 BWE: Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp – Becamex IDC, 

cổ đông lớn đăng ký bán 24 triệu cổ phiếu BWE từ ngày 18/2 đến 19/3 

theo phương thức thỏa và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông 

trên sẽ giảm sở hữu tại BWE xuống còn 37,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25%. 

 CTI: Năm 2019, CTI đặt kế hoạch tăng trưởng ấn tượng với doanh thu 

hợp nhất 1.520 tỷ đồng, tăng 65%, tổng lợi nhuận sau thuế gần 172 tỷ 

đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018. 

 SRF: Ngày 11/2, HĐQT đã có quyết định thông qua kế hoạch tài chính 

hợp nhất năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế 70 tỷ đồng. Đồng thời, SRF cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 

đầu năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, ngày đăng ký cuối cùng vào 

25/2 và thanh toán dự kiến từ 08/3/2019. 

 HAX: Dự kiến mua lại 1 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ ngày 18/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh. 

 AST: Quý 4 năm 2018 với doanh thu là 224,7 tỷ đồng, tăng 24% và 

LNST đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế kết 

quả kinh doanh năm 2018, Taseco Airs đạt doanh thu là 865 tỷ đồng tăng 

31,2% và Lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng tăng 10,2% so với năm 2017. 

 SMB: Bà Trần Thị Kim Phượng, vợ ông Vũ Tuấn Anh, Phó TGĐ, đã 

mua 188.000 cp, nâng lượng sở hữu lên 311.403 cp (tỷ lệ 1,04%). Giao 

dịch thực hiện từ 7/1 đến 2/2/2019. 

 TMT: CTCP Chứng khoán Dầu khí, cổ đông đã mua vào gần 7,4 triệu 

cổ phiếu TMT, tỷ lệ 20% trong ngày 01/2, qua đó trở thành cổ đông lớn 

của TMT. Trước giao dịch, cổ đông trên chỉ nắm giữ vỏn vẹn 9 cổ phiếu  

 TLD: Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 858.000 

cổ phiếu TLD trong ngày 11/2. Sau giao dịch, ông Ngọc đã nâng sở hữu tại 

TLD lên hơn 3,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,3%. 

  

TIN SÀN HOSE 

 VIX: Dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển 

đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100 triệu 

đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, lãi suất không quá 12%/năm. Thời gian thực 

hiện trong quý I/2019. 

 PVM: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã mua 3.699.810 cp, nâng 

lượng sở hữu từ 399.100 cp (tỷ lệ 1,03%) lên 4.098.910 cp (tỷ lệ 10,61%). 

Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2019. 

 GVR: CTCP Xây dựng Incontec đã mua 983.800 cp, nâng lượng sở hữu 

từ 21.483.300 cp (tỷ lệ 16,79%) lên 22.467.100 cp (tỷ lệ 17,56%). Giao dịch 

thực hiện ngày 28/1/2019. 

 NSH: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ, Tổng Giám đốc, đã mua 1.908.352 cp 

(tỷ lệ 9,22%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thụ không sở 

hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 28/1 đến 31/1/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           49.88  PVS          11.17  

VCB           45.90  VGC            2.91  

VNM           34.52  DGC            0.45  

STB           24.12  VCS            0.26  

MSN           22.83  TV2            0.20  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DHG         (59.32) PVB           (3.81) 

VRE         (31.26) HUT           (2.16) 

PVD         (20.05) NTP           (0.80) 

VJC         (17.73) SEB           (0.33) 

VHM         (16.38) HGM           (0.31) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Môi trường và 

Công trình đô thị Hà Tĩnh 
22/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Ninh Bình 
20/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò 25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn 

Châu 
25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh 

Lưu 
25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa 25/02/2019 

 Phố Wall tăng hơn 1% nhờ lạc quan hơn về 

thỏa thuận ngân sách tiềm năng giúp chính phủ 

liên bang tránh phải đóng cửa lần nữa và đàm 

phán thương mại với Trung Quốc. Dow Jones 

tăng 372,65 điểm, S&P 500 tăng 34,93 điểm, 

Nasdaq tăng 106,71 điểm. 

 Giá dầu tăng hơn 1% sau khi số liệu từ OPEC 

cho thấy tổ chức này đã giảm mạnh sản lượng 

trong tháng 1 và Arab Saudi thông báo sẽ giảm 

thêm 500.000 thùng/ngày trong tháng 3. Giá dầu 

Brent tương lai tăng 91 cent, lên 62,42 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 69 cent, 

lên 53,1 USD/thùng. 

 Giá vàng tăng nhờ USD suy yếu. Giá vàng giao 

ngay tăng 2,6 USD lên 1.310,4 USD/ounce. Giá 

vàng tương lai tăng 0,2% lên 1.314 USD/ounce. 

 Đồng USD kết thúc chuỗi tăng giá dài nhất 

trong hai năm khi tâm lí ưa thích rủi ro tăng lên 

do kì vọng có những đột phá mới trong đàm 

phán thương mại giữa Mỹ - Trung.  Tỷ giá USD 

so với yen Nhật tăng 0,04%. Tỷ giá euro so với 

đồng bạc xanh tăng nhẹ ở mức 1,1331 USD. 

Trong khi đó, tỷ giá đồng bảng Anh đi ngang ở 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhiều dự án FDI lớn từ Nhật Bản "xông đất" đầu năm. 

Có 3 dự án lớn trên tổng số 5 dự án được cơ quan quản lý FDI 

"điểm mặt, chỉ tên" trong báo cáo đầu tư tháng 1/2019, Nhật 

Bản trở thành "quán quân" trong bảng xếp hạng FDI của Việt 

Nam, trên Hàn Quốc (349,1 triệu USD) và Trung Quốc (307,8 

triệu USD). Nhật Bản tiếp tục trở thành cái tên được kỳ vọng 

trong năm 2019 sau khi đứng "ngôi đầu" trong năm 2018 với 

gần 8,6 tỷ USD. 

 Tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án truyền tải điện 

quan trọng. Trong năm 2019 Tổng công ty Truyền tải điện 

quốc gia sẽ khởi công 33 dự án lưới điện truyền tải với tổng 

giá trị đầu tư trên 19.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm việc cung 

cấp điện cho miền Nam và những khu vực kinh tế trọng điểm  

 Tỷ giá USD trong nước tiếp tục tăng trong bối cảnh chỉ số 

US Dollar Index đã bước sang ngày tăng thứ 9 liên tiếp. Bên 

cạnh đó, tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng cũng được điều 

chỉnh tăng. Hiện giá mua USD ở các ngân hàng dao động từ 

23.150 – 23.164 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.240 – 

23.266 VND/USD. tỷ giá USD trung tâm hôm nay cũng được 

NHNN tăng thêm 10 đồng lên mức 22.905 VND/USD. Giá 

mua – bán USD chợ đen ở mức 23.230 – 23.260 VND/USD. 

TIN VĨ MÔ 

 

 Ông Lê Hải Trà: TTCK có thể chính thức được nâng hạng trong năm nay. Năm 2019 được dự báo có nhiều thách thức nhưng 

lãnh đạo TP HCM, Sở Tài chính, HoSE đều tin tưởng thị trường có những bước tiến mới, đại diện HoSE cho biết Sở sẽ đẩy mạnh 

nghiên cứu các sản phẩm mới, công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho thị trường phát triển. 

 Nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí khi giao dịch phái sinh từ 15/2. CTCK sẽ có thêm nghĩa vụ thanh toán phí giao dịch chứng 

khoán phái sinh cho Sở GDCK và VSD theo Thông tư 127, bao gồm phí hợp đồng tương lai chỉ số, HĐTL trái phiếu Chính phủ, 

phí dịch vụ quản lý vị thế, phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


