
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.14% -0.17% 

Giá cuối ngày 984.46 107.3 

KLGD (triệu cổ phiếu) 216.004  38.99  

GTGD (tỷ đồng) 4284.072  615.42  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

(143,360) 723,425 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-80.65 20.34 

Số CP tăng giá 140 74 

Số CP đứng giá 159 81 

Số CP giảm giá 82 224 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CMF 30% bằng tiền 04/04/19 

SGD 2% bằng tiền 04/04/19 

MBB 6% bằng tiền 05/04/19 

SEB 10% bằng tiền 05/04/19 

QCC 10% bằng tiền 05/04/19 

IDV 10% bằng tiền 05/04/19 

TCS 10% bằng tiền 09/04/19 

BMF 
Quyền mua giá 20.000; 

tỷ lệ 1:1 
09/04/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PDR: BĐS Phát Đạt cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh 

thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng. So với kết 

quả thực hiện được ở năm 2018, doanh thu năm 2019 tăng gấp 4,5 lần và 

lợi nhuận sau thuế tăng 24%. PDR dự kiến chia cổ tức năm 2019 với 90% 

lợi nhuận sau thuế đạt được. 

 SSI: SSI trở lại vị trí số 1 thị phần môi giới HoSE quý I. SSI đã lấy lại 

vị trí số 1 từ tay Bản Việt (VCSC) với thị phần 14,54%. Trong khi đó, 

VCSC sau quý 4/2018 đột biến với thị phần lên tới 17,04% đã trở lại vị trí 

số 3 quen thuộc với thị phần 10,05%. 

 CII: Ông Dương Quang Châu, Giám đốc đầu tư, đăng ký bán 153.200 

cp trong tổng số 353.200 cp (tỷ lệ 0,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 5/4 đến 4/5/2019. 

 NBB: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM đã mua 935.170 cp, nâng 

lượng sở hữu lên 49.164.762 cp (tỷ lệ 49%). Giao dịch thực hiện từ 19/3 

đến 27/3/2019. 

 AAM: Ông Lương Hoàng Mãnh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1,05 

triệu cp. Trước giao dịch ông Mãnh sở hữu 1.879.885 cp (tỷ lệ 18,92%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/4 đến 8/5/2019. 

 DRC: Kế hoạch lãi năm 2019 giảm 11% so với cùng kỳ, ước đạt 157 tỷ 

đồng. Cụ thể, mục tiêu doanh thu thuần 3.875 tỷ đồng, tăng 9,1% so với 

năm 2018. Về sản lượng, dự kiến tiêu thụ 4 triệu chiếc lốp xe đạp và 4,5 

triệu chiếc săm xe đạp. Ước tính lượng săm xe máy tiêu thụ 6 triệu chiếc 

trong khi lốp xe máy khoảng 3 triệu chiếc. Đáng chú ý, tổng sản lượng tiêu 

thụ săm lốp ô tô ước đạt 1,13 triệu chiếc, trong đó có khoảng 680.000 chiếc 

lốp Bias và 450.000 chiếc lốp radial… 

 TPB: Ngân hàng đầu tiên báo lãi quý 1 tăng mạnh. Theo đó, kết thúc 

quý 1, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 68% 

tương đương gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế 

đạt 853 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài 

sản của TPBank đạt gần 140 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 

2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11,3 nghìn tỷ đồng.  

 FMC: Thực phẩm Sao Ta đạt doanh số 33 triệu USD trong quý I. 

Doanh nghiệp này tiêu thụ 3.097 tấn tôm thành phẩm các loại và 415 tấn 

nông sản chế biến khác, tăng lần lượt 6% và 24% so với cùng kỳ 2018. 

Doanh số chung đạt 33 triệu USD. 

TIN SÀN HOSE 

 PVS: Ước lãi trước thuế quý 1 đạt 350 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 

năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện quý 1/2019 của PVS 

ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch, bằng 50% kế hoạch năm, tăng 18% 

so với thực hiện cùng kỳ năm 2018. 

 VCS: Vicostone ước đạt 258 tỷ đồng LNST trong quý 1, tăng trưởng 

18,1%. Cụ thể, VCS vừa thông báo ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2019 

với doanh thu đạt 1.128 tỷ đồng, tăng 16,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận 

trước thuế tăng 18,5% lên 302 tỷ đồng và LNST tăng 18,1% lên 258 tỷ đồng. 

 TAR: Bà Trương Thị Thanh Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4,4 triệu 

cp (tỷ lệ 12,57%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Ngọc không 

sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/3/2019. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BID           29.71  PVS          17.57  

NKG           24.97  VGC            5.93  

CTI           21.34  PMC            0.12  

MSN           17.41  HMH            0.12  

E1VFVN30           16.58  PMP            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (66.30) SHB           (1.97) 

HDB         (48.23) SCEO           (0.73) 

VJC         (32.45) PVC           (0.36) 

VNM         (14.81) LAS           (0.12) 

HCM           (6.59) IVS           (0.09) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công 

thương 
19/04/2019 

Công ty TNHH MTV Môi trường và 

Công trình Đô thị Hưng Yên 
26/04/2019 

Công ty TNHH MTV Cà phê  

Thuận An 
26/04/2019 

HSX 

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ 

giới Đắk Nông 
08/04/2019 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh 
16/04/2019 

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu 26/04/2019 

 Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu của 

các hãng sản xuất chip tăng mạnh và giới đầu tư 

lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. 

Dow Jones tăng 39 điểm, Nasdaq Composite 

tăng 46,86 điểm, S&P 500 tăng 6,16 điểm. 

 Giá dầu thô giảm nhẹ do tồn kho tại Mỹ bất 

ngờ tăng cùng với nỗ lực giảm sản lượng của 

OPEC và lệnh trừng phạt lên Iran. Giá dầu Brent 

giảm 6 cent xuống 69,31 USD/thùng. Giá dầu 

WTI chốt phiên ở 62,46 USD/thùng, mất 12 

cent. 

 Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường 

chứng khoán tăng điểm trên toàn cầu. Giá vàng 

giao ngay tăng 0,12% lên 1.291,1 USD/ounce; 

giá vàng giao tháng 6 tăng 0,05% lên 1.296,05 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD giảm so với các đồng tiền chủ 

chốt khác trong phiên giao dịch sớm tại châu Á. 

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% xuống 

còn 111,38 yen. Tỷ giá euro so với USD tăng 

nhẹ 0.11% lên 1,1246 USD.  

  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thanh khoản hệ thống có dấu hiệu eo hẹp, NHNN bơm 

ròng trở lại hơn 31.500 tỷ đồng. Nguyên nhân có thể đến từ 

áp lực cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

trong tuần cuối tháng 3. Cũng không loại trừ khả năng KBNN 

vừa rút tiền gửi khỏi các ngân hàng lớn khiến thanh khoản hệ 

thống bị ảnh hưởng.  

 Xuất khẩu hơn 36 tỉ USD, dệt may vẫn bế tắc nguồn 

nguyên liệu. Bế tắc trong việc không thể triển khai được các 

dự án nhuộm hoàn tất do phần lớn các địa phương từ chối do 

e ngại ảnh hưởng môi trường, nên ngành dệt may Việt Nam 

hiện vẫn phải nhập khẩu hầu hết nguồn nguyên liệu, từ bông, 

vải cho đến một số phụ liệu chuyên biệt phục vụ sản xuất 

trong ngành, dẫn đến mức lợi nhuận thực hưởng của ngành 

vẫn ở mức khiêm tốn so với kim ngạch xuất khẩu thu về hàng 

năm. 

 Chuyên gia cảnh báo 'sốc' về hệ lụy tăng giá điện, xăng. 

Theo các chuyên gia kinh tế, chưa đầy 1 tháng, giá điện và 

xăng cùng tăng sẽ tác động đến chỉ số giá (dự báo sẽ tăng lên 

khoảng 0,2%). Nhiều mặt hàng cụ thể đã được các chuyên gia 

chỉ ra sẽ tăng giá trong thời gian tới và tác động đến toàn bộ 

nền kinh tế, nhất là những ngành tiêu tốn nhiều điện như sản 

xuất thép, xi măng, thủy sản. 

 

TIN VĨ MÔ 

 HNX nghiên cứu triển khai cơ chế margin cho UPCoM năm 2019. HNX cũng triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên thị 

trường trái phiếu, nghiên cứu xây dựng chỉ số VNX200 làm tài sản cơ sở cho HĐTL chỉ số VNX200. HNX sẽ nâng cấp hạ tầng 

công nghệ thông tin cho thị trường trái phiếu chính phủ, bổ sung cơ chế đấu thầu mua lại, đấu thầu thứ cấp và chỉnh sửa chức năng 

hỗ trợ tạo lập thị trường trên hệ thống trái phiếu chính phủ. 

 Khả năng nâng hạng vào tháng 9 giảm đáng kể, chứng khoán Việt Nam vẫn có cơ hội đón dòng vốn ngoại khủng cuối quý 

II. Đó là nhận định được Chứng khoán BSC đưa ra mới đây. Theo đó, việc Argentina chính thức được MSCI nâng hạng thị trường 

mới nổi, giúp tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam tăng từ 17% lên 23%. Dự kiến có 31 triệu USD từ ETF iShare đầu tư bổ sung vào thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


