
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.45% -0.12% 

Giá cuối ngày 974.14 106.87 

KLGD (triệu cổ phiếu) 148.56 25.99 

GTGD (tỷ đồng) 3,309.68 253.8 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,011,760 -15,273 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

57,15 -0,43 

Số CP tăng giá 118 69 

Số CP đứng giá 54 50 

Số CP giảm giá 181 95 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HTG 25% bằng tiền 06/05/19 

DM7 12% bằng tiền 06/05/19 

ST8 10% bằng tiền 07/05/19 

FTS 
5% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
07/05/19 

MIG 8% bằng tiền 08/05/19 

VDT 20% bằng tiền 08/05/19 

DGC 15% bằng cổ phiếu 08/05/19 

VCM 20% bằng tiền 09/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VJC: Mảng phụ trợ tiếp tục tăng trưởng mạnh 45% quý đầu năm, 

đóng góp hơn 19% tổng doanh thu với 2.647 tỷ đồng. So với doanh thu 

vận tải, biên lợi nhuận của mảng phụ trợ tương đối cao và ít biến động hơn 

so với vận chuyển. Theo giới quan sát, việc tăng trưởng mạnh của mảng 

này đang được hỗ trợ bởi sự gia tăng số lượng khách ngoại theo chiến lược 

khai thác đường bay quốc tế. Do, mức độ chi tiêu gia tăng của khách quốc 

tế cao hơn so với khách nội địa. 

 SCR: TTC Land đạt 87 tỷ đồng lãi trước thuế quý 1/2019, thực hiện 

26% chỉ tiêu cả năm. So với kế hoạch 2.969 tỷ doanh thu và 340 tỷ LNTT 

hợp nhất, SRC lần lượt thực hiện được 6% và 26% chỉ tiêu cả năm 2019. 

Trong kỳ, SRC đã bàn giao các sản phẩm chủ yếu từ 2 dự án Charmington 

La Pointe (quận 10) và Jamona Golden Silk (quận 7), với biên lợi nhuận 

gộp lần lượt là 39% và 37%. 

 BVH: ghi nhận tổng doanh thu gần 10,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

đạt 455 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch cả năm. Trong quý 1/2019, 

lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản 

lý Quỹ Bảo Việt (BVF) khi ghi nhận tổng tài sản quản lý đạt tương đương 

2.5 tỷ USD, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2018.  

 TDH: Thu 14 tỷ đồng từ Deawon, lãi ròng TDH vẫn giảm 31% trong 

quý 1, về gần 20 tỷ đồng, tương đương khoản lợi nhuận các công ty liên 

doanh, liên kết đóng góp vào. Tính đến cuối kỳ kế toán, chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang dài hạn lên gần 1,098 tỷ đồng, gồm 3 dự án: kdc huyện 

Cần Giờ, kdc Bình Trưng Đông và chung cư Phúc Thịnh Đức. 

 PLX: Lợi nhuận và giá xăng đều bước, liệu có hiện diện nỗi lo “quỹ 

bình ổn giá”? Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt 

Nam lãi ròng gần 1,201 tỷ đồng, tăng trưởng gần 34% so với cùng kỳ. Ở 

một diễn biến khác, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng cũng đã tăng gần 

5,000 đồng/lít. Tuy nhiên, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 

26/04,PLX cập nhật thông tin rằng quỹ bình ổn giá này đã âm tới 500 tỷ 

đồng, Và theo đó, tình trạng bội chi quỹ liên tục và không thể có nguồn để 

hoàn lại các khoản vay làm cho ngân hàng có thể ngừng không cho công 

tyvay. 

 DTL báo lỗ ròng gần 26 tỷ đồng trong quý 1. Quý 1/2019, CTCP Đại 

Thiên Lộc đạt doanh thu thuần hợp nhất hơn 647 tỷ đồng, giảm 9% so với 

cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, vay và nợ thuê tài chính của Công ty cũng 

tăng gần trăm tỷ lên con số 141.5 tỷ đồng. 

TIN SÀN HOSE 

 VGI: Biên lợi nhuận gộp 2018 của Viettel Global lên mức 31,5% - cao 

nhất 4 năm. Cụ thể, lũy kế cả năm 2018, Viettel Global đạt 16.867 tỷ đồng 

doanh thu thuần, giảm hơn 2.100 so với năm trước chủ yếu là do doanh thu 

kinh doanh thiết bị giảm từ gần 3.900 tỷ xuống 1.300 tỷ đồng. Nhờ tập trung 

vào dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao nên dù tổng doanh thu có giảm so với 

năm ngoái nhưng lợi nhuận gộp vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới, đạt hơn 5.300 tỷ 

đồng, tăng 19% so với năm trước. 

 HFT: Hanwha Investment chi ra 4.3 triệu USD để hoàn tất thương vụ 

thâu tóm 90.05% cổ phần của Công ty chứng khoán HFT. Hanwha 

Investment & Securities cho biết, thông qua vụ thâu tóm này, họ sẽ xây dựng 

một nền tảng dịch vụ tài chính trực tuyến để trở thành công ty chứng khoán 

chuyên về kỹ thuật số hàng đầu ở Việt Nam. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 32.95  VGC 2.03 

VHM 20.77  VCS 0.15 

MSN 18.31  HMH 0.12 

SAB 18.07  SHS 0.11 

E1VFVN30 10.72 S55 0.06 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC (21.91) NTP (1.2) 

AAA (8.96) PVS (0.56) 

VNM (3.5) SRA (0.36) 

HPX (3.37) MAS (0.19) 

NVL (3.28) MDC (0.17) 

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 

HSX Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 20/05/2019 

 Phố Wall phiên cuối tuần tăng điểm nhờ số 

liệu việc làm tháng 4 tốt vượt kỳ vọng. Dow 

Jones tăng 197,16 điểm, S&P 500 tăng 28,12 

điểm, Nasdaq tăng 127,22 điểm. 

 Giá dầu giảm mạnh ngay từ phiên đầu tuần. 

Giá dầu WTI giảm 2,2% xuống 60,5 $/thùng. 

Giá dầu Brent giảm 2% xuống 69,4 $/thùng. 

 Giá vàng tiếp đà tăng cuối tuần trước. Giá 

vàng giao ngay tăng 0,48% lên 1.284,4 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 

0,35% lên 1.285 USD/ounce. 

 Trump tuyên bố tăng thuế với 200 tỷ USD 

hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5, bất chấp 

Washington nhiều lần khẳng định đàm phán 

thương mại với Bắc Kinh tiến triển tốt. Trung 

Quốc cũng cân nhắc hủy đàm phán thương mại. 

 Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều sau 

khi Mỹ lần nữa dọa áp thuế Trung Quốc.  Tỷ 

giá USD so với yen Nhật giảm 0,48% xuống 

101,56. Euro so với USD giảm 0,15% xuống 

1,1185. 

 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bất động sản ‘ngấm đòn’ siết tín dụng. Các chuyên gia 

BĐS cho rằng, một loạt thay đổi về giá các mặt hàng thiết yếu 

như xăng dầu và điện sẽ tác động đến giá đầu vào của bất 

động sản, vật liệu xây dựng, nhân công lao động sẽ tăng theo. 

Điều này chắc chắn tác động tới giá bất động sản. Tín dụng 

cho bất động sản đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, quy mô tín 

dụng bất động sản đã giảm dần từ năm 2016 đến nay.  

 Tăng trưởng tín dụng đang chậm lại rõ rệt, tính đến ngày 

17/4/2019, tăng trưởng tín dụng ở mức 3,23% so với đầu năm. 

Và với định hướng tăng trưởng chung cả năm khoảng 14% 

như Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm, nhiều khả năng 

tăng trưởng tín dụng có thể dồn lại những tháng cuối năm - 

diễn biến cũng thường thể hiện những năm trước đây. 

 Thứ trưởng Bộ Công thương: Sẽ sửa lại biểu giá điện cho 

phù hợp. Cơ quan này đã lập đoàn kiểm tra giá điện và xem 

xét điều chỉnh biểu giá điện lũy tiến cho phù hợp với tiêu dùng 

của người dân và chỉ đạo EVN xử lý, có giải đáp đầy đủ, thấu 

đáo giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thực hiện truy 

thu/thoái hoàn tiền điện cho khách hàng đúng theo quy định 

nếu có sai sót, xử lý trách nhiệm nếu có. 

TIN VĨ MÔ 

 Lỗ 3 năm liên tiếp, PVV bị hủy niêm yết. Ngày 24/05/2019 sẽ là ngày hủy niêm yết 30 triệu cp PVV của CTCP Vinaconex 39. 

 Vi phạm công bố thông tin, CAN và DFC bị UBCKNN "sờ gáy". CTCP Đồ hộp Hạ Long bị phạt 60 triệu đồng và CTCP Xích 

líp Đông Anh bị phạt 50 triệu đồng. 

 Giao dịch khởi sắc nhưng thanh khoản trên HNX 'tụt áp' hơn 33% trong tháng 4. Cụ thể, thanh khoản trên HNX giảm mạnh 

so với tháng trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33 triệu cổ phiếu/phiên (giảm 34,6% so với tháng trước), tương ứng giá trị giao 

dịch đạt gần 415 tỉ đồng/phiên (giảm 33,4% so với tháng trước). 

 UBKTTW kết luận Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vi phạm trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Cụ thể, ông Ninh 

có vi phạm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


