
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.44% -0.61% 

Giá cuối ngày 947.01 105.26 

KLGD (triệu cổ phiếu) 180.97 23.32 

GTGD (tỷ đồng) 6,210.59 252.72 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,264,120 -944,941 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-95.98 -10.1 

Số CP tăng giá 114 81 

Số CP đứng giá 179 72 

Số CP giảm giá 88 224 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

AGX 20% bằng tiền 10/05/19 

BAL 13% bằng tiền 10/05/19 

DAP 10% bằng tiền 10/05/19 

KHS 17% bằng tiền 10/05/19 

BTW 10% bằng tiền 13/05/19 

DC4 10% bằng cổ phiếu 13/05/19 

CVT 25% bằng tiền 13/05/19 

VFG 20% bằng tiền 13/05/19 

EAD 17.5% bằng tiền 13/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vingroup nghiên cứu sản xuất điều hòa, TV; xây VinTech thành 

'thung lũng Silicon'. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch tập đoàn 

Vingroup cho biết hiện tại Vinsmart đang chuẩn bị khởi công nhà máy sản 

xuất điện thoại với công suất 100 triệu máy/năm và sẽ lắp đặt máy móc giai 

đoạn đầu cho 30 triệu máy/năm. Ngoài điện thoại, Vinsmart còn sắp cho ra 

đời máy tính bảng và đang nghiên cứu sản xuất điều hoà, TV, tủ lạnh, thiết 

bị IoT, camera và đang hợp tác với đối tác Mỹ để sản xuất điện thoại 5G... 

 VHM: VHM thỏa thuận ‘khủng’. Cụ thể, Phiên 09-5-2019, khối ngoại 

thỏa thuận nội khối gần 36 triệu cổ phiếu VHM, với tổng giá trị lên đến 

3.036,7 tỷ đồng. 

 GTN: Sau Tael Two Partners, thêm một quỹ ngoại thoái vốn 

GTNfoods. PENM IV Germany GmbH & Co. KG vừa thông báo đăng ký 

bán toàn bộ 15 triệu cổ phiếu GTN, tương đương với 6% vốn công ty từ 

14/5 đến 11/6 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch là 

đăng ký bán trong đợt chào mua công khai cổ phiếu GTN của Vinamilk. 

Trước đó, Vinamilk lần 2 gửi đề nghị chào mua công khai 117 triệu cổ 

phiếu GTN nhằm tăng tỷ lệ sở hữu dự kiến lên đến 49%, giá chào mua công 

khai là 13.000 đồng/cp. 

 VSH: Khởi kiện nhà thầu Trung Quốc, yêu cầu bồi thường trên 2.000 

tỷ đồng. Ngày 9/4/2019, VSH đã nộp hồ sơ khởi kiện lại Tổ hợp nhà thầu 

Hoa Đông phải thanh toán và bồi thường cho VSH với tổng số tiền tạm tính 

trên 2.000 tỷ đồng tại VIAC do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho VSH. 

 ANV: Năm 2019, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu là 6.000 tỷ 

đồng. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 700 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20% bằng 

tiền mặt. Đồng thời công ty sẽ xin ý kiến cổ đông nâng tỷ lệ cổ tức từ 12% 

lên 15%/mệnh giá, tương ứng với số tiền hơn 190 tỷ đồng. 

 HVG: Đã thông qua về việc thoái toàn bộ vốn góp, gồm hơn 32,1 triệu 

cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 51% sở hữu tại CTCP Hùng Vương Sông Đốc. 

 HAH: Đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu gần 1,224 tỷ đồng cho năm 2019, 

lợi nhuận sau thuế thấp hơn 7% so với thực hiện trong năm 2018, ở mức 

125 tỷ đồng. 

 HQC: Ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng Ban kiểm soát đã mua 1 triệu 

HQC trong ngày 09/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông 

Văn đã nâng sở hữu tại HQC lên hơn 2,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,58%.  

TIN SÀN HOSE 

 LDP: CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, cổ đông lớn đã mua vào 

hơn 1,36 triệu LDP trong ngày 03/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng 

sở hữu tại LDP lên hơn 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,15%, qua đó, trở thành công 

ty mẹ của LDP. 

 PVI: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐTQ đăng ký bán toàn bộ hơn 

217.000 cổ phiếu PVI, tỷ lệ 0,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 

10/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, từ ngày 

05/4 đến 03/5, ông Tuấn cũng đã đăng ký bán số cổ phiếu trên, nhưng không 

thành công. 

 DDN: CTCP Elmich đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu từ 10/5 đến 7/6 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tổ chức này đang sở hữu hơn 2 

triệu cổ phiếu, chiếm 20% vốn.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           26.29  TNG            0.72  

BVH           10.02  PVI            0.41  

PLX             7.58  VCS            0.09  

VRE             6.47  BVS            0.07  

PPC             3.36  DP3            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DXG         (35.10) PVS           (7.51) 

VHM         (29.13) VGC           (2.08) 

BID         (19.28) ART           (1.23) 

GAS         (16.79) LHC           (0.12) 

HPG         (11.10) PVC           (0.12) 

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 điểm trong bối cảnh vòng đàm 

phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung 

Quốc bắt đầu, Tổng thống Donald Trump nói 

hai bên vẫn có thể đạt thỏa thuận trong tuần này. 

Dow Jones giảm 138,97 điểm, S&P 500 giảm 

8,7 điểm, Nasdaq giảm 32,73 điểm. 

 Giá dầu phục hồi, tăng nhẹ nhờ tin Trump 

nhận thư từ chủ tịch Trung Quốc. Giá dầu Brent 

tương lai tăng 2 cent lên 70,39 USD/thùng, giá 

dầu WTI tương lai giảm 42 cent xuống 61,7 

USD/thùng. 

 Giá vàng ổn định trước các cuộc đàm phán 

thương mại Mỹ - Trung Quốc. Giá vàng giao 

ngay giảm nhẹ 0,01% xuống 1.283,2 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 

0,08% xuống 1.284,25 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD giảm khi viễn cảnh thương mại Mỹ 

- Trung Quốc xấu đi trước cuộc đàm phán. Tỷ 

giá USD so với yen Nhật tăng 0,1% lên 109,86. 

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1225.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam lên 

mức 'tích cực' và giữ vững mức xếp hạng BB. Do Việt Nam 

có sự cải thiện về quản lý kinh tế. Điều này thể hiện trong việc 

củng cố bộ đệm bên ngoài từ thặng dư tài khoản vãng lai, mức 

nợ chính phủ giảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát 

ổn định. 

 Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm kéo dài: Kiến nghị xem lại 

cách điều hành. Cùng với việc tăng mạnh giá xăng, doanh 

nghiệp xăng dầu đầu mối và chuyên gia cho rằng, cách trích 

lập và điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời 

gian vừa qua đang “có vấn đề” cần xem lại và bị âm nặng nhất 

đã lên tới gần 700 tỷ đồng đến ngày 6/5.  

 Vẫn còn dư địa khoảng 800.000 tỷ, nhưng nguy cơ lạm 

phát có “đè” tín dụng?. Dư địa cho tăng trưởng tín dụng 

ngành ngân hàng từ nay đến cuối năm còn nhiều, nhưng vẫn 

dè chừng lạm phát sau sức nóng giá điện và xăng dầu. Tăng 

trưởng tín dụng năm nay dự kiến 14%, quy mô tín dụng sẽ 

tăng lên 8,461 triệu tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ tín dụng trên GDP 

theo cân đối này sẽ tiếp tục tăng lên mức 142% cuối năm 

2019. Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ lệ tín dụng trên GDP 

của Việt Nam ở mức cao. 

TIN VĨ MÔ 

 Phái sinh tháng 4: Giao dịch của tổ chức trong nước tăng 3,2 lần. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm theo 

xu hướng chung của thị trường. Giá trị giao dịch trung bình của rổ chỉ số VN30 trong tháng qua chỉ đạt mức 1.400 tỷ đồng, giảm 

30% so với hồi giữa tháng 3. 

 Solavina bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định cũng như CBTT không đúng thời hạn đối với nhiều tài 

liệu..  

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc các doanh nghiệp niêm yết phải công bố thông tin 

khi phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đồng thời, HNX sẽ là đơn vị tiếp nhận thông tin công bố. Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành 

trái phiếu riêng lẻ phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin thông tin bất thường, công bố thông tin về trái phiếu chuyển 

đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo các quy định tại NĐ 163/2018 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


