
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.04% 0.39% 

Giá cuối ngày 957.56 105.83 

KLGD (triệu cổ phiếu) 144.93 50.11 

GTGD (tỷ đồng) 3,326.54 563.472 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,894,100 -2,926,070 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-155.14 -55.81 

Số CP tăng giá 151 78 

Số CP đứng giá 145 69 

Số CP giảm giá 85 230 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

MIG 8% bằng tiền 08/05/19 

DGC 15% bằng cổ phiếu 08/05/19 

CPH 16% bằng tiền 08/05/19 

DPG 
5% bằng tiền 

50% bằng cổ phiếu 
08/05/19 

VCM 20% bằng tiền 09/05/19 

LDG 25% bằng cổ phiếu 09/05/19 

NDT 5% bằng tiền 09/05/19 

FOC 80% bằng tiền 09/05/19 

VQC 15% bằng tiền 09/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FLC: FLC Travel & Events “bắt tay” đối tác Hàn Quốc, tăng cường 

kết nối du lịch trong nước và quốc tế thông qua Hãng hàng không 

Bamboo Airways (thuộc Tập đoàn FLC). 

 HVN: Sẽ thoái vốn Nhà nước xuống 51%. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ 

tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết Ủy ban cùng 

với Vietnam Airlines sẽ thúc đẩy quá trình thoái vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 86% về 51%. Song song đó, Ủy ban và 

công ty cũng có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới. 

 HQC: Giá rẻ chưa bằng cốc trà đá, ban lãnh đạo Hoàng Quân đăng ký 

mua hàng chục triệu cổ phiếu. Ông Trương Anh Tuấn chủ tịch Hội đồng 

quản trị đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 

30.350.240 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,37%. Ông Nguyễn Thành Văn là 

trưởng ban kiểm soát công ty đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ 

phiếu nắm giữ lên 2.774.444 đơn vị tương đương 0,58% vốn điều lệ. Giao 

dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh 

hoặc thoả thuận từ 9/5 đến 9/6/2019. 

 FPT: Khối ngoại mua 1,5 triệu cổ phiếu FPT ngay khi “hở room” do 

phát hành ESOP. Do phát hành thêm hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP ngày 

7/5/2019, FPT đã "hở room" hơn 1,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước 

ngoài (FPT kín room ngoại 49%). Ngay trong phiên ATO, khối ngoại đã 

mua thỏa thuận gần 1,5 triệu cổ phiếu FPT tại giá trần 52.100 đồng/cp, 

tương ứng tổng giá trị 77,6 tỷ đồng. 

 DGW: Digiworld hợp tác với HTC xây dựng hệ sinh thái VR. DGW 

vừa công bố hợp tác chiến lược với HTC VIVE TM giới thiệu bộ 3 sản 

phẩm công nghệ thực tế ảo (VR), cũng như thể hiện cam kết hiện thực hoá 

kế hoạch tăng trưởng dài hạn từ xu hướng chuyển đổi số của Digiworld. 

 TVB: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. tương đương 

với khối lượng dự kiến phát hành 24,3 triệu đơn vị. Giá chào bán dự kiến 

là 10.000 đồng/cp, ứng với khối lượng vốn cần huy động là 243 tỷ đồng. 

Trên thị trường cổ phiếu chốt phiên giao dịch 7/5 tại mức 18.500 đồng/cp. 

 KMR: Ông Shin Young Sik, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào hơn 

17,57 triệu cổ phiếu KMR từ ngày 13/5 đến 11/6 theo phương thức thỏa 

thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Shin sẽ nâng sở hữu 

tại KMR lên hơn 22,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 40%.  

TIN SÀN HOSE 

 MIG: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB- người có liên quan đến 

Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP. Trước giao dịch, đơn vị này sở 

hữu 7.937.336 CP (tỷ lệ 6,11%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5/2019 

đến 07/6/2019. 

 HFS: Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đăng ký bán 3,4 triệu 

cổ phiếu từ 9/5 đến 31/5. Hiện Hapro sở hữu 4,9 triệu cổ phiếu, tương đương 

49% vốn. 

 API: Asean Deep Value Fund đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ 8/5 đến 

31/5. Hiện quỹ ngoại nắm giữ 6,66 triệu cổ phiếu, chiếm 18,81% vốn. 

 NVB: Nguyễn Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2.741.935 

quyền mua. Giao dịch dự kiến thực hiên 09/05/2019 đến 10/05/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FPT           78.26  VGC          11.29  

STB           20.12  BCC            0.84  

BVH           13.21  MPT            0.68  

VNM           11.52  BVS            0.10  

MSN             8.99  DCS            0.06  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC       (115.67) PVS         (52.69) 

SSI         (39.02) IVS           (7.87) 

HDB         (28.87) NDN           (5.86) 

VCB         (25.66) SRA           (0.56) 

VIC         (21.51) ITQ           (0.53) 

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 giảm mạnh hơn 1,6%, khi căng 

thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, làm dấy 

lên lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Dow Jones 

giảm 473,39 điểm, S&P 500 giảm 48,42 điểm, 

Nasdaq giảm 159,53 điểm. 

 Giá dầu chạm đáy hơn một tháng do căng 

thẳng thương mại Mỹ - Trung và dự báo tồn kho 

dầu thô của Washington có thể đạt đỉnh 19 

tháng. Giá dầu Brent tương lai giảm 1,9% xuống 

69,88 USD/thùng, Giá dầu WTI tương lai giảm 

1,4% xuống 61,4 USD/thùng. 

 Giá vàng tiếp tục tăng nhờ căng thẳng thương 

mại Mỹ - Trung. Giá vàng giao ngay tăng 0,03% 

lên 1.284,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 

tăng 0,05% lên 1.286,25 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trên thị trường thế 

giới. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% 

xuống 110,19. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% 

lên 1,1191. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

giảm 0,04% xuống 1,3069. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tăng tuổi nghỉ hưu nhanh dễ tạo ra cú sốc trong thị 

trường lao động khi Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng tuổi nghỉ 

hưu từ năm 2021. Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có thể ảnh 

hưởng đến quyền lợi người lao động, đặc biệt là những lao 

động sản xuất trực tiếp, lao động nặng nhọc tại các KCN bởi 

thực tế tại nhiều khu công nghiệp – khu chế xuất, lao động 

làm đến 35-40 tuổi đã bị đào thải. Do đó, lộ trình tăng cần 

nghiên cứu kỹ để giảm tác động tới các vấn đề xã hội. 

 Cổ phần hóa 'siêu tốc' và những thất thoát lớn. Trong giai 

đoạn 2011 - 2016, Bộ GTVT luôn được đánh giá là đi đầu về 

“tốc độ” tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà 

nước. Nhưng bên cạnh thành tích “tốc độ” thì quá trình cổ 

phần hóa ở đây cũng để lại nhiều lình xình trong dư luận về 

sự thất thoát, lãng phí như ở Cảng Quy Nhơn, Tổng Công ty 

vận tải thủy. 

 Thu ngân sách 4 tháng đầu năm tăng gần 14%, đạt 517,87 

nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa, 

tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi 

vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thì tăng gần 26 

nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng 

đạt ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 

17,3% so với cùng kỳ. 

TIN VĨ MÔ 

 

 Thao túng giá chứng khoán, cựu Chủ tịch MTM lĩnh án chung thân. TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ 

án liên quan đến hành vi thao túng giá chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Mỏ và Xuất khẩu khoáng sản Miền Trung. 

 “Định giá thị trường Việt Nam không còn quá rẻ, dự báo VN-Index kết thúc năm 2019 trong vùng 920 – 950 điểm”. Vietinbank 

Securities cho rằng bức tranh thị trường năm 2019 sẽ không phải màu hồng, cũng không phải màu xám mà mang sắc thái trung tính 

và nhà đầu tư cần thận trọng trong việc ra quyết định đầu tư, đồng thời khó kỳ vọng dòng vốn lớn từ khối ngoại vào Việt Nam. 

 CTCP Điện cơ Thống Nhất bị phạt 410 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin không đúng thời 

hạn và không ban hành quy chế về công bố thông tin. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


