
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.22% 0.62% 

Giá cuối ngày 968 106.29 

KLGD (triệu cổ phiếu) 154.88 28.02 

GTGD (tỷ đồng) 4,129.00 374.166 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,664,600 206,292 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-212.8 -1.78 

Số CP tăng giá 156 89 

Số CP đứng giá 68 59 

Số CP giảm giá 122 66 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 
GDKHQ 

PDR 23% bằng cổ phiếu 24/04/19 

TLG 10% bằng tiền 24/04/19 

S55 5% bằng tiền 24/04/19 

TLG 10% bằng tiền 24/04/19 

MNB 25% bằng tiền 25/04/19 

SDK 60% bằng tiền 25/04/19 

IST 18% bằng tiền 26/04/19 

BSD 30% bằng tiền 26/04/19 

TDS 25% bằng tiền 26/04/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VHC: Ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức gần 1.800 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, giá vốn giảm sâu giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 66% lên 
421 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14% lên gần 24%. Công ty báo lãi 
sau thuế 307 tỷ đồng, tăng 214% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS của quý I 
là 3.326 đồng. 

 HBC: HBC và Huyndai Elevator Co.,TD đã ký hợp tác chiến lược, theo 
đó Huyndai Elevator sẽ đầu tư mua 25 triệu cổ phần HBC, có giá trị 575 tỷ 
đồng, tương đương 23.000 đồng/cổ phần 

 KBC: Đã thông qua việc phát hành 2 triệu trái phiếu riêng lẻ, không 
chuyển đổi, có đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng 
tổng giá trị theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Giá phát hành do Chủ tịch hoặc 
Tổng giám đốc quyết định, nhưng tối thiểu là 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ 
hạn trái phiếu 02 năm, thời gian thực hiện trong quý II/2019 

 CTF: Quý 1/2019 lãi 25 tỷ đồng gấp 10 lần cùng kỳ. Lượng xe bán ra của 
dòng xe Ranger tăng mạnh do từ tháng 4.2019 dòng xe này tăng lệ phí trước 
bạ từ 2% lên 6% đã giúp City Auto lãi cao trong quý 1 

 HDB: Đã nộp hồ sơ xin áp dụng Basel II trước hạn, năm nay sẽ trả cổ 
tức tỷ lệ tới 30%. HDBank đã nộp hồ sơ xin áp dụng chuẩn Basel II trước 
thời hạn từ tháng 1/2019, chậm nhất đến cuối quý 2/2019 sẽ được NNNH 
đồng ý cho áp dụng trước hạn, ông Nguyễn Hữu Đặng – TV HĐQTcho biết 

 CTG: Lợi nhuận VietinBank tăng 4% đạt 3.100 tỷ đồng quý I, dư nợ 
cho vay giảm. Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.100 
tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2019, mục tiêu lợi nhuận 
trước thuế của VietinBank đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 
trước, riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản 
tăng 2 - 5%, dư nợ tín dụng tăng 6 - 7%; nguồn vốn huy động tăng 10 - 12% 

 BMP: Về với chủ Thái, Nhựa Bình Minh vẫn quyết giữ mức chiết khấu 
cao, đánh đổi lợi nhuận nhằm giữ thị phần. Riêng quý 1/2019, doanh thu 
Nhựa Bình Minh vào khoảng 932 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ; lợi 
nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ; sản lượng tăng 
49,9% 

 LMH: Sẽ phát hành 2,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát 
hành là 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Đồng thời, Công ty dự kiến phát 
hành tối đa 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, với giá phát 
hành là 10.000 đồng/ cổ phiếu, dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: ACB báo lãi 1.670 tỷ đồng quý I, tín dụng tăng 3%. ĐHĐCĐ ACB 
đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 
đạt hơn 5.823 tỷ đồng, chia cổ tức 30%. Tổng tài sản tăng 15%, tín dụng tăng 
13% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Chủ tịch HĐQT ACB, Trần Hùng Huy, cho 
biết ACB vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng chuẩn 
Basel II vào ngày 22/4, sau 4 ngân hàng khác 

 SHB: Phát hành 553 triệu cổ phiếu, đặt kế hoạch lãi tăng 47%. Năm 
2019, SHB đặt kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỷ đồng, cao hơn 
47% so với năm 2018. Ngân hàng cũng trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thông 
qua phát hành 252,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và 
2018, tổng tỷ lệ 21% và phát hành 300,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu với tỷ lệ 4:1 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 
MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

GAS           32.95  TIG            1.17  

VRE           16.16  PVS            0.29  

MSN           12.31  PLC            0.14  

PLX             9.17  TDN            0.10  

STB             8.67  SHB            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCI       (194.31) VGC           (1.87) 

VNM         (43.70) TV2           (0.46) 

SSI         (19.44) INN           (0.39) 

POW         (11.51) PVC           (0.25) 

KDH           (9.33) WCS           (0.25) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty TNHH MTV Sách và Thiết 
bị trường học tỉnh Đắk Nông 

16/05/2019 

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 Nước Thủ Dầu Một 20/05/2019 

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

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà  
Cần Thơ 

03/05/2019 

 Phố Wall biến động trái chiều nhẹ với khối 
lượng giao dịch thấp trong bối cảnh nhà đầu tư 
đang chờ thêm báo cáo lợi nhuận quý I từ các 
công ty. Dow Jones giảm 48,49 điểm, S&P 500  

 Giữ đà tăng nóng: Giá dầu thô sàn Nymex (giao 
tháng 5): 66,44 USD/thùng – tăng 1,14 USD. Giá 
dầu Brent (giao tháng 5): 74.51 USD/thùng - tăng 
1,56 USD. Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 5): 
48.800 JPY/thùng 

 Giá vàng thế giới ngày 24/4 vẫnn tiếp tục giảm
trong phiên giao dịch hôm thứ Ba tại Hoa Kỳ và 
xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. Giá vàng thế
giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.271,40 -
1.272,40 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 
cuối cùng đã giảm 2,90 USD/ounce xuống mức 
1.274,50 USD 

 USD ổn định, Bảng Anh giảm. USD ổn định vào 
hôm thứ Ba trong phiên giao dịch Châu Á khi thị
trường chờ đợi dữ liệu GDP quý đầu tiên sẽ được 
công bố vào cuối tuần này. Chỉ số Đô la Mỹ, chỉ
số theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền 
tệ khác, ổn định tại mức 97,59.. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 Doanh nghiệp mong nhiều hơn chuyện giảm thuế. Với 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, thuế thu nhập doanh 
nghiệp giảm vài điểm phần trăm không quan trọng bằng việc 
các chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý được chấp nhận khi 
tính thuế, mối quan hệ với cơ quan chức năng minh bạch, thực 
chất, thay vì phải lách bằng mọi cách như hiện nay.  

 Người Việt tiêu thụ 4,2 tỷ lít bia trong năm 2018, mức tiêu 
thụ này đã tăng 5% so với sản lượng thực tế 4 tỷ lít năm 2017. 
Thu nhập thấp hơn các nước Thái Lan, Singapore nhưng 
người Việt uống bia nhiều hơn và sản lượng tiêu thụ tiếp tục 
tăng mạnh từng năm. Người tiêu dùng thành thị tiêu thụ lượng 
bia cao hơn 1,6 lần so với người tiêu dùng nông thôn 

 Xuất khẩu cá tra vào Mỹ đột ngột giảm mạnh. Trước thời 
điểm Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận chính thức của đợt 
rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 cho giai đoạn từ 
ngày 01/08/2016 - 31/07/2017 đối với sản phẩm cá tra, basa 
của Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ giảm. Dự 
kiến, trong tháng 4/2019, Mỹ sẽ công bố kết quả cuối cùng 
mức thuế chống bán phá giá trong POR4. Kết quả này dự báo 
sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến xuất khẩu của cá tra 
trong thời gian tới 

TIN VĨ MÔ 

 Chuyển nhượng vốn Nhà nước và IPO theo phương thức dựng sổ có hiệu lực từ 3/6. Cụ thể, Ngày 11/4/2019, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ. 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2019. 

 Thị trường nguội lạnh, công ty chứng khoán nối đuôi nhau báo lãi giảm mạnh. Đến nay đã có gần chục công ty chứng khoán 
công bố báo cáo tài chính quí I/2019 cho thấy doanh thu và lợi nhuận đi xuống so với cùng kì 2018 

 MSB dự kiến niêm yết trên HOSE vào quí III/2019. MSB nhận định việc thực hiện IPO sẽ làm vốn của ngân hàng tăng lên nhanh 
chóng và giúp nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh, giúp ngân hàng đa dạng hoá danh mục nhà đầu tư, gia tăng giá trị vốn hoá thị trường, 
dự kiến đạt mức 1,1 tỉ USD sau khi bán toàn bộ cổ phiếu quĩ cho các cổ đông 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


