
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.43% 0.39% 

Giá cuối ngày 1004.12 110.44 

KLGD (triệu cổ phiếu) 248.7  49.85  

GTGD (tỷ đồng) 6,363.16 575 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-169.3 -11.9 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-348,930 -246,330 

Số CP tăng giá 128 98 

Số CP đứng giá 181 90 

Số CP giảm giá 72 190 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HVH 10% bằng tiền 18/03/19 

TTC 15% bằng tiền 18/03/19 

DBD 15% bằng tiền 19/03/19 

HPT 10% bằng tiền 20/03/19 

PPC 10% bằng tiền 21/03/19 

THI 15% bằng tiền 21/03/19 

PMC 14% bằng tiền 21/03/19 

LBM 10% bằng tiền 22/03/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PDR: BĐS Phát Đạt dự kiến phát hành 200 tỷ trái phiếu và chào bán 

20 triệu cổ phiếu. Trái phiếu có thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành. Lãi 

suất trái phiếu 14,45%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu 

dùng để tài trợ vốn cho Dự án Nhơn Hội – Bình Định, dự kiến giải ngân 

vào quý 1 và quý 2/2019. 

 TRA: Traphaco mục tiêu lãi 205 tỷ đồng sau thuế năm 2019. Cụ thể, 

Năm 2019 Traphaco đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 2.160 tỷ đồng, 

tăng 15% so với doanh thu đạt được năm 2018, trong đó doanh thu riêng 

công ty mẹ ước đạt 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 205 

tỷ đồng, tăng 30% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Phấn đấu chia cổ 

tức tỷ lệ 30% cũng bằng tiền mặt. 

 HSG: Xuất khẩu sắt, thép cuộn vào Malaysia: Hoa Sen được miễn thuế. 

Cụ thể, MITI vừa thông báo kết luận điều tra, theo đó, Hoa Sen được kết 

luận không bán phá giá do giá xuất khẩu vào Malaysia của các doanh nghiệp 

này cao hơn giá bán nội địa do đó, HSG sẽ được miến thuế. trước đó Hoa 

Sen phải chịu thuế 3,34%tạm thời khi xuất khẩu các sản phẩm nói trên vào 

Malaysia. 

 HAG: Hoàng Anh Gia Lai bị phạt, truy thu thuế 11 tỷ đồng. Số tiền 

phạt là 11 tỷ đồng, trong đó có 1,15 tỷ phạt do khai sai thuế và 9,85 tỷ đồng 

là tiền truy thu, phạt nộp chậm. 

 PAN: The PAN Group đầu tư 1.000 tỷ đồng vào dự án cà phê tại Đắk 

Lắk. Cụ thể, The PAN Group lên kế hoạch xây dựng 2 dự án nông nghiệp 

tại Đắk Lắk, gồm trung tâm cung cấp lúa, ngô giống và cơ sở sản xuất – chế 

biến cà phê thương hiệu Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư 1.100 tỷ đồng. 

 DGW: Digiworld lãi 2 tháng gần 17 tỷ đồng, tăng 33% cùng kỳ. Theo 

đó doanh thu thuần ước đạt 839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước 16,8 tỷ 

đồng, tăng lần lượt 29% và 33% cùng kỳ. 

 TDM: Đặt mục tiêu lãi trước thuế 220-230 tỷ đồng năm 2019. Ban lãnh 

đạo công ty cũng đặt mục tiêu riêng doanh từ nước tăng trên 23% so với 

năm 2018, dẫn đến tổng doanh thu ước tăng khoảng 16% so với thực hiện 

năm 2018. Lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến tăng trưởng trên 16% so với 

năm 2018, ước khoảng trên 220 tỷ đồng. 

TIN SÀN HOSE 

 DNP: Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước 

giao dịch ông Độ sở hữu 7.562.620 cp (tỷ lệ 7,56%). Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ 18/3 đến 16/4/2019. 

 TSJ: Bà Lưu Thị Tuyết Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.484.500 cp, 

giảm lượng sở hữu từ 5.026.800 cp (tỷ lệ 6,72%) xuống 2.542.300 cp (tỷ lệ 

3,4%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/3/2019. 

 QNS: Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. 

Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 14.528.141 cp (tỷ lệ 4,97%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/3 đến 16/4/2019. 

 PVS: Ông Tạ Đức Tiến, Phó TGĐ, đăng ký bán 167.000 cp trong tổng số 

168.637 cp (tỷ lệ 0,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 

đến 16/4/2019. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         145.26  SHB            4.61  

NVL           59.73  AMV            0.89  

CTG           52.99  TTZ            0.39  

PLX           50.84  DGC            0.32  

E1VFVN30           49.40  ART            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM       (149.06) VGC           (8.74) 

VIC       (128.82) VCG           (4.50) 

HPG       (115.85) NTP           (1.21) 

VNM       (102.18) PLC           (0.82) 

NBB         (47.64) BVS           (0.43) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Truyền thông nghe 

nhìn Hà Nội 
28/03/2019 

Tổng Công ty Viglacera - CTCP 29/03/2019 

Ban quản lý nhà máy nước thị trấn 

Yên Thành 
01/04/2019 

HSX 

Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-

Mỹ Tho 
25/03/2019 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật 

liệu Xây dựng Lâm Đồng 
26/03/2019 

Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng 

Lợi 
28/03/2019 

 Phố Wall tăng điểm phiên cuối tuần nhờ lực 

kéo từ các công ty công nghệ, trong bối cảnh 

thông tin về tiến triển trong đàm phán thương 

mại Mỹ - Trung giúp cải thiện tâm lý nhà đầu 

tư. Dow Jones tăng 138,93 điểm, S&P 500 tăng 

14 điểm, Nasdaq tăng 57,62 điểm. 

 Giá dầu diễn biến trái chiều ngay từ đầu 

tuần. Giá dầu WTI tăng nhẹ 0,5% lên mức 

58,82 USD/thùng, giá dầu Brent gần như đi 

ngang ở mức 67 USD/thùng. 

 Giá vàng thế giới giảm nhẹ ngày đầu tuần. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay 

giảm 0,18% xuống mức 1.300,1 USD/ounce; 

giá vàng giao tháng 4 giảm 0,18% xuống mức 

1.300,50 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm naygiảm giá so với bảng Anh, 

yên Nhật nhưng lại tăng giá với euro. Tỷ giá euro 

so với đồng bạc xanh giảm 0,05% xuống mức 

1,1320 USD, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,05% 

lên mức 1,3297 USD. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngành thương mại điện tử: Bùng nổ cơ hội việc làm. Tuy 

vậy, theo khảo sát của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, 

nhân sự đáp ứng đủ các nhu cầu trên hiện thuộc vào dạng đặc 

biệt “hiếm có khó tìm” tại Việt Nam. Theo khảo sát này, tỷ lệ 

doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân viên có kỹ 

năng thương mại điện tử và công nghệ thông tin có xu hướng 

tăng theo từng năm. 

 Tín dụng tiêu dùng quá mạnh có thể dẫn đến bong bóng 

tài sản. Tín dụng tiêu dùng hiện ở mức trên 25% GDP, chỉ 

cần một phần nhỏ trong con số này có vấn đề xấu cũng rất 

đáng ngại. Đây là điều mà cơ quan nhà nước phải thận trọng 

hơn trước những rủi ro tiềm ẩn của khu vực này.  

 Thách thức niêm yết ngân hàng. Yêu cầu 100% ngân hàng 

phải niêm yết chậm nhất vào 2020 có thể gặp nhiều thách 

thức, khi mà một số ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn tái 

cơ cấu và chưa rõ có về đích kịp theo Đề án tái cơ cấu đặt ra 

hay không. Hiện tại trong số 34 ngân hàng hiện nay, chỉ mới 

có 17 ngân hàng, tương đương tỷ lệ 50% là đã chính thức lên 

sàn. Như vậy, còn chưa đến 2 năm nữa để các ngân hàng này 

phải hoàn thành mục tiêu niêm yết chính thức, một nhiệm vụ 

không hề dễ dàng nếu xét đến bối cảnh trong quá khứ cũng 

như tình hình hiện nay. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Tuần qua, loạt doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt hơn 700 triệu đồng. Ngày 14/3, UBCKNN đã ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dệt may Thắng Lợi và CTCP Thiết bị Thủy Lợi. Số tiền phạt đối với mỗi doanh nghiệp là 

350 triệu đồng do các doanh nghiệp này đã không đăng ký giao dịch chứng khoán. UBCKNN cũng quyết định phạt ông Trần Quốc 

Bình, một nhà đầu tư cá nhân sống tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh – số tiền 37,5 triệu đồng. 

 Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố tổng lãi sau thuế lên đến gần 20.000 tỷ đồng. Có đến 325 trong tổng số 360 

doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi trong năm 2018, với tổng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm gần 20.947 tỷ đồng, tăng 

9,7% so với 2017. Nếu tính theo nhóm ngành, ngành tài chính có mức tăng trưởng lớn nhất, hơn 2.827 tỷ đồng. Nhóm ngành bất 

động sản tăng 256 tỷ đồng, nhóm ngành công nghiệp cũng tăng mạnh 674 tỷ đồng.  

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


