
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.63% -0.23% 

Giá cuối ngày 958.54 105.61 

KLGD (triệu cổ phiếu) 231.51 43.74 

GTGD (tỷ đồng) 4,466.66 636.96 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,563,470 -14,346,660 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-116.87 -298.37 

Số CP tăng giá 162 83 

Số CP đứng giá 129 69 

Số CP giảm giá 90 225 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BMG 15% bằng tiền 14/05/19 

QBR 11% bằng tiền 14/05/19 

HLB 100% bằng tiền 14/05/19 

PME 20% bằng tiền 14/05/19 

HBC 
5% bằng cổ phiếu 

3% bằng tiền 
14/05/19 

CLC 20% bằng tiền 15/05/19 

HMC 25% bằng tiền 15/05/19 

HOT 20% bằng tiền 15/05/19 

INN 20% bằng tiền 15/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 POW: MSCI Frontier Markets Index thêm POW vào danh mục, loại 

toàn bộ cổ phiếu Argentina. Cụ thể, MSCI vừa công bố báo cáo cơ cấu 

danh mục định kỳ quý 2/2019 với rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index 

sẽ thêm mới 2 cổ phiếu, bao gồm 1 cổ phiếu Việt Nam là POW và một cổ 

phiếu đến từ Tunisia. 

 HBC: Hoà Bình trúng tiếp 1.650 tỷ đồng thầu mới, cổ phiếu vẫn "lao" 

về vùng đáy 2 năm. Các gói thầu bao gồm, tổng thầu khu Diamond Almata 

tại dự án Khu đô thị Celadon City, Tp.HCM. Phần thô, hoàn thiện ngoài 

nhà, sân vườn ngoài nhà tại Đảo 2, 3 Khu biệt thự đảo thuộc dự án Biệt thự 

đảo – Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang.  

 EIB: Eximbank sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào ngày 26/5. Trước 

đó, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của ngân hàng vào ngày 26/4/2019 tại 

khách sạn Sheraton Saigon đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ 

phần của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

 VJC: Không có doanh thu bán và thuê lại máy bay, Vietjet Air trình 

làng vũ khí đáng sợ hơn: Bán quyền mua máy bay, lãi lên đến 5 triệu 

USD/chiếc. Nhờ đặt mua máy bay số lượng lớn, Vietjet Air được chiết khấu 

40-60% giá niêm yết và sau đó bán quyền mua máy bay cho các công ty 

cho thuê máy bay. Hoạt động này có doanh thu thấp hơn 24% so với cùng 

kỳ năm trước nhưng lại đem về lợi nhuận cao hơn 23%. 

 DXG: Lùm xùm tại dự án Gold Hill - Đất Xanh phải nộp phạt 0,04% 

lãi suất nếu chậm sang tên. Mới đây, hàng chục khách hàng mua đất tại 

dự án này lại tiếp tục đến trụ sở của Đất Xanh Group để yêu cầu công ty bổ 

sung phụ lục hợp đồng, nhanh chóng bàn giao Giấy chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất cho khách hàng sau nhiều lần thất hứa. 

 SCR: Chủ tịch TTC Land kiêm nhiệm CEO. TTC Land công bố bổ 

nhiệm ông Nguyễn Đăng Thanh làm Tổng giám đốc thay ông Bùi Tiến 

Thắng. Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2018, ông Thanh cũng được bầu 

làm Chủ tịch HĐQT. 

 SRF: Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam đăng ký 

mua 6,5 triệu cổ phiếu từ 17/5 đến 14/6. Phương thức là giao dịch thỏa 

thuận hoặc phương thức khác theo sự chấp nhận của Ủy ban Chứng khoán. 

Hiện tổ chức này chưa sở hữu cổ phần nhưng có liên quan đến 2 thành viên 

HĐQT người nước ngoài. Ngược lại, nguyên Thành viên HĐQT Nguyễn 

Thanh Sơn đăng ký bán 6,5 triệu cổ phiếu cũng trong thời gian trên.  

TIN SÀN HOSE 

 PVI: HDI Global SE đăng ký mua 8,35 triệu cổ phiếu từ 14/5 đến 31/5 

theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Trước giao dịch, tổ chức 

này đang nắm giữ 83,7 triệu cổ phiếu, chiếm 36,2% vốn PVI. 

 VGC: Viglacera giao dịch phiên cuối cùng trên HNX vào ngày 17/5 trước 

khi chuyển sàn HoSE. Theo đó, 448,35 triệu cổ phiếu VGC sẽ giao dịch 

phiên cuối cùng trên HNX vào ngày 17/5/2019. Ngày hủy niêm yết để chuyển 

sang HoSE là 20/5/2019. 

 AMV: Sau 3 năm đổi chủ, lột xác và tăng 6 lần thị giá cổ phiếu, Thiết bị 

Y tế Việt Mỹ muốn gia nhập sân chơi HoSE. AMV sẽ trình phương án phát 

hành tối đa 280.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng, thông 

qua hình thức ghi sổ. Số trái phiếu này sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước (có năng lực về tài chính, có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và 

thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật). 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PDR           46.64  DGC            0.88  

VNM           26.35  DHT            0.28  

BVH           25.09  SHB            0.22  

HVN             9.57  PVI            0.14  

VCI             5.62  AMV            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (49.41) VGC       (252.40) 

VHM         (38.33) PVS         (34.55) 

HDB         (23.83) NDN           (3.18) 

VIC         (23.69) TNG           (0.65) 

VHC         (15.05) INN           (0.43) 

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 sau khi Trung Quốc 

thông báo tăng thuế từ ngày 1/6. Dow Jones 

giảm 617,38 điểm, S&P 500 giảm 69,53 điểm, 

Nasdaq giảm 269,92 điểm. 

 Giá dầu thô giảm do căng thẳng thương mại 

Mỹ - Trung leo thang khiến các nhà đầu tư lo sợ. 

Giá dầu Brent tương lai giảm 39 cent xuống 

70,23 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 62 cent 

xuống 61,04 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trước căng thẳng 

thương mại Mỹ - Trung khiến nhân dân tệ suy 

yếu. Giá vàng giao ngay tăng 0,22% lên 1.302,7 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 tăng 0,13% 

lên 1.303,45 USD/ounce. 

 Trung Quốc tuyên bố tăng thuế với 60 tỷ USD 

hàng hóa Mỹ từ 1/6, đáp trả việc Washington 

tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng 

hóa của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch 

Trung Quốc có thể gặp nhau tại Hội nghị G20 vào 

cuối tháng 6 nhằm thảo luận về thương mại. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đạt 12,6 tỷ USD, 

tương đương cùng kỳ nhưng thấp hơn mục tiêu 13 tỷ USD đề 

ra. Theo Bộ Nông nghiệp, thặng dư thương mại trong 4 tháng 

của nhóm nông, lâm, thủy sản là 2,56 tỷ USD, giảm 12% so 

với cùng kỳ. Các sản phẩm cao su, rau quả có giá trị xuất khẩu 

tăng. Hạt tiêu tăng khối lượng xuất khẩu nhưng giảm về giá 

trị. Các mặt hàng gạo, cà phê giảm cả khối lượng và giá trị. 

 Dệt may lúng túng trước CPTPP và EVFTA. Ngành dệt 

may đang đứng trước nguy cơ không tận dụng được ưu đãi 

thuế quan từ Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên 

Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 

- EU khi không giải quyết được nguồn nguyên liệu tại chỗ. 

Trong khi đó, vai trò hoạch định ngành này vẫn bị Chính phủ 

và các địa phương bỏ lửng. 

 Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế 328,7 

nghìn tỷ trong 4 tháng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Tổng số tiền đã thu nộp vào ngân sách là 716 tỷ đồng. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, toàn ngành tài chính đã thực 

hiện 91.945 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 

chính 854 tỷ đồng; nộp vào ngân sách 2.104 tỷ đồng. 

 

TIN VĨ MÔ 

 

 POW vào rổ MSCI Frontier Market, ROS, PHR vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap, nhưng cũng loại HBC, HSG, 

DCM, VCS và YEG. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/05/2019). 

 Hàng loạt cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết. Cổ phiếu DCS của CTCP Tập đoàn Đại Châu sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ 24/5/2019, 

PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC cũng sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ 23/5/2019, SDD của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông 

Đà sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ 4/6/2019. Một loạt các doanh nghiệp khác đang đứng trước "án hủy niêm yết" như CTCP Khoáng 

sản Hòa Bình (KHB), CTCP Khoáng sản Hòa Bình (KHB), CTCP Khoáng sản Hòa Bình (KHB), Cổ phiếu ALV của CTCP Đầu tư 

phát triển Hạ tầng ALV. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


