
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.15% -0.26% 

Giá cuối ngày 992.45 108.24 

KLGD (triệu cổ phiếu) 295.96  58.62  

GTGD (tỷ đồng) 5,805.77 705 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,320,780 1,846,647 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

93.12 48.2 

Số CP tăng giá 159 79 

Số CP đứng giá 148 71 

Số CP giảm giá 74 228 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DAD 15% bằng tiền 06/03/19 

BDB 6% bằng tiền 07/03/19 

NSC 15% bằng tiền 07/03/19 

DIG 7% bằng tiền 07/03/19 

ADC 14% bằng tiền 08/03/19 

HPB 15% bằng tiền 08/03/19 

HDB 15% bằng tiền 08/03/19 

SFC 30% bằng tiền 11/03/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NBB: Vietnam Equity Holding, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,3 triệu cổ 

phiếu NBB trong ngày 1/3. Sau giao dịch, Vietnam Equity Holding đã 

giảm sở hữu tại NBB từ hơn 6,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,45% xuống còn 

4,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,15%, qua đó không còn là cổ đông lớn của NBB. 

 ANV: Trong 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cá tra của 

Công ty ước đạt 17,7 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ 2018. 

 PVT: Trong năm 2019, doanh nghiệp này đặt kế hoạch kinh doanh hợp 

nhất với chỉ tiêu tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 

400 tỷ đồng. Các con số mục tiêu trên đều giảm mạnh so với kết quả thực 

hiện năm 2018. 

 HBC: Đã nhận được thông báo trúng thầu từ Tập đoàn Vingroup 

(VIC), Tập đoàn Sunshine và 3 dự án khác tại TP.HCM và Vĩnh Long. 

Cả 5 gói thầu mới này có tổng giá trị gần 2.500 tỷ đồng. 

 ROS: Đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải giữ chức Phó tổng 

giám đốc Công ty kể từ ngày 4/3/2019. Ông Hải sinh năm 1976. Trước 

khi gia nhập FLC Faros, ông Hải đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong công 

tác quản lý tại các công ty xây dựng và Tập đoàn lớn. 

 VIC: Đã chính thức khai trương Công ty VinTech Hàn Quốc tại thành 

phố Daegu, Hàn Quốc nhằm nghiên cứu ứng dụng các công nghệ IoT 

(internet vạn vật), trí tuệ nhân tạo (AI), robotics và phát triển các sản phẩm, 

giải pháp về ô tô, xe máy, nhà máy thông minh. Công ty VinTech Hàn Quốc 

(VinTech Korea Research - VKR), trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển 

Công nghệ VinTech, có mức đầu tư 11 triệu USD. 

 GMD: ReCollection Pte Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 4,5 triệu cổ phiếu 

GMD trong ngày 04/3. Sau giao dịch, ReCollection Pte Ltd đã giảm sở 

hữu tại GMD từ hơn 18,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,11% xuống còn 13,64 triệu 

cổ phiếu, tỷ lệ 4,59%, qua đó không còn là cổ đông lớn của GMD. 

 LCG: CTCP Cơ điện Miền Trung, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn 

bộ 4,9 triệu cổ phiếu LCG, tỷ lệ 5% trong ngày 27/2 theo phương thức 

thỏa thuận. 

 GTN: CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), tổ chức đầu tư đã mua 

vào hơn 18,16 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 8,02% trong ngày 28/2, qua 

đó trở thành cổ đông lớn của GTN. Trước giao dịch, HSC chưa nắm giữ bất 

kỳ cổ phiếu GTN nào. 

 TDM: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), cổ đông lớn đã bán ra hơn 

TIN SÀN HOSE 

 BOT: Kế hoạch lãi chỉ hơn 2 tỷ đồng, BOT Cầu Thái Hà gây sốc với mức 

tăng 400% chỉ sau nửa tháng lên sàn. trong đó có 10 phiên tăng trần và 2 

phiên tăng điểm, từ mức giá chào sàn 10.000 đồng/cổ phiếu lên đến 51.000 

đồng/cổ phiếu như hiện nay 

 AMS: Năm 2019 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng tăng 15% so 

với 2018, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế gấp 2 lần so năm 2018 ở con số 57 tỷ 

đồng. Trong năm 2019, Công ty dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ từ 6 - 7%. 

Dự kiến vào năm 2020, AMS sẽ thực hiện niêm yết chứng khoán trên sàn 

HOSE. Cũng trong ĐHĐCĐ lần này, AMS sẽ trình qua phương án phát hành 

cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 333 tỷ đồng. Theo đó, AMS sẽ phát hành thêm 

3,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 33 tỷ đồng theo hình thức chào bán riêng 

lẻ cho ông Nguyễn Văn Nghĩa. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           46.39  VGC          28.81  

HPG           34.40  PVS          26.41  

VRE           34.24  S55            0.12  

HBC           31.53  PJC            0.10  

VCB           28.50  BTW            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         (39.12) BCC           (2.87) 

VJC         (32.97) SHS           (1.12) 

NBB         (26.30) DBC           (1.08) 

CII         (18.19) PVC           (0.59) 

MSN         (13.27) HGM           (0.39) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

Ương 3 
07/03/2019 

Công ty Cổ phần Lilama 18 08/03/2019 

Công ty Cổ phần Lilama 69-1 08/03/2019 

HSX 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền 

thông Thanh Niên 
14/03/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước  

Vĩnh Long 
14/03/2019 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị  

Đà Lạt 
15/03/2019 

 Phố Wall giảm nhẹ khi nhà đầu tư chú ý tiến 

triển về thương mại Mỹ - Trung. Dow Jones 

giảm 13,02 điểm, S&P 500 giảm 3,16 điểm,. 

Nasdaq giảm 1,21 điểm  

 Giá vàng tương lai tiếp tục giảm nhẹ. Giá vàng 

ngày 5/3 nằm trong vùng giảm phiên thứ 7 liên 

tiếp nhưng lực mua đã bắt đầu xuất hiện nhờ thông 

tin Trung Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế. Giá 

vàng giao ngay tại sàn New York tăng 0,9 USD 

lên 1.287,3 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 

giảm 2,8 USD xuống 1.284,7 USD/ounce.. 

 Trung Quốc hạ dự báo tăng trưởng, giá dầu 

biến động trái chiều. Giá dầu Brent và WTI ngày 

5/3 biến động trái chiều trong bối cảnh kinh tế 

Trung Quốc có dấu hiệu nguội dần. Giá dầu WTI 

giảm 3 cent xuống 56,56 USD/thùng. Giá dầu 

Brent tăng 24 cent lên 65,91 USD/thùng. 

 Người dân Mỹ tổn thất 1.4 tỷ USD mỗi tháng 

vì chiến tranh thương mại. Kết quả của chúng 

tôi ngụ ý rằng nguồn thu thuế quan của Mỹ hiện 

nay chưa đủ để bù đắp các khoản thiệt hại mà 

người tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu phải chịu”, 

Amiti, Redding, và Weinstein viết trong nghiên 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá điện sẽ tăng 8,36% từ cuối tháng 3 này. Thứ trưởng Bộ 

Công Thương Hoàng Quốc Vượng sáng  5-3 cho biết giá bán lẻ 

điện bình quân trên dự kiến tăng 8,36% từ cuối tháng 3 này, 

đưa giá bán lẻ điện bình quân từ 1.720 đồng/kWh lên 1.864 

đồng/kWh. 

 Amazon công bố chi tiết hỗ trợ 100 doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam. Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới 

Amazon và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đưa ra 

thông cáo chính thức về kế hoạch chi tiết hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Việt Nam. 

 Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt hoạt động thu phí BOT 

cả nước. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ GTVT 

và các địa phương yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định 

với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí BOT đường bộ trên 

cả nước. 

 Bộ Xây dựng sẽ thanh tra 5 đô thị lớn của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu.  Theo kế hoạch năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ thanh 

tra 5 đô thị lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là TP Bà Rịa và TP 

Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Thủ tướng phê duyệt đề án cơ cấu lại TTCK: Nghiên cứu cho vay chứng khoán, tăng thời gian giao dịch, phát triển thêm 

nhiều sản phẩm mới. Ngày 28/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường 

bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. 

 Hạn chót 2020 yêu cầu 100% ngân hàng buộc phải lên sàn. Đây là một trong các định hướng tại đề án Cơ cấu lại thị trường chứng 

khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Cụ thể, đề án yêu cầu thực hiện việc niêm yết, đăng ký 

giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020.  

 Tự doanh CTCK bán ròng 3 tháng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.129 tỷ đồng. Cụ thể, trong tháng 2 tự doanh CTCK 

đã mua vào 72,6 triệu cổ phiếu, trị giá 2.618,8 tỷ đồng, trong khi bán ra 94,88 triệu cổ phiếu, trị giá 3.043 tỷ đồng. Tổng khối lượng 

bán ròng đạt 22,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 424 tỷ đồng (xấp xỉ tháng trước) 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


