
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.71% 0.08% 

Giá cuối ngày 965.34 105.7 

KLGD (triệu cổ phiếu) 157.3 37.24 

GTGD (tỷ đồng) 3,406.10 527.202 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-7,753,570 -1,689,529 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-212.36 -28.35 

Số CP tăng giá 144 73 

Số CP đứng giá 146 80 

Số CP giảm giá 90 224 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TDN 10% bằng tiền 16/05/19 

SBD 10% bằng tiền 16/05/19 

NDP 17% bằng tiền 16/05/19 

VCA 20% bằng tiền 16/05/19 

SBA 12% bằng tiền 16/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HNG: Mua gần 70 triệu cổ phiếu, Thaco chính thức thành cổ đông lớn 

của HNG. Cụ thể, CTCP Ô tô Trường Hải thông báo đã mua thỏa thuận 

69,7 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào 

ngày 13/5. Qua đó, Thaco tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 7,86%.  

 VIC: Vingroup lên kế hoạch lãi 6.500 tỷ đồng năm 2019. Tại Đại hội, 

Vingroup sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2019 

với doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 140.000 tỷ 

đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế vào khoảng 6.500 

tỷ đồng, tăng 5% so với 2018. 

 DRC: Vinachem đấu giá 14% vốn của Cao su Đà Nẵng. Cụ thể, dự kiến 

ngày 4/6, Vinachem sẽ đấu giá hơn 17,2 triệu cp DRC, tương đương 14% 

vốn với giá khởi điểm 25.170 đồng/cp. Nếu thành công, tập đoàn sẽ thu về 

tối thiểu gần 433 tỷ đồng. 

 PDR: Đã thông qua phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển 

đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 01 năm. 

Mục đích huy động vốn để thực hiện dự án Nhơn Hội – Bình Định. Thời 

gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2019. 

 HT1: Lợi nhuận quý I tăng hơn 32%, HT1 dự lãi trước thuế cả năm 

917 tỷ đồng. Kết thúc quý khởi đầu 2019, Công ty đạt gần 1.999 tỷ đồng 

doanh thu thuần và gần 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng mới 

thực hiện được xấp xỉ 22,4% và 14,7% kế hoạch đề ra cả năm. Tuy vậy, 

cũng cần nhớ rằng quý I vốn là quý thấp điểm của HT1 trong những năm 

qua, và thực tế rằng Công ty cũng đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng lần 

lượt 8,6% và gần 32,4% (so với cùng kỳ) trong quý I/2019. 

 ITC: CTCP Thiết kế Kiến trúc Tương lai đã mua 2 triệu cổ phiếu vào ngày 

8/5. Sau giao dịch, tổ chức này sở hữu 15,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,91%. 

 CT3: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Quốc Đoàn đăng ký 

mua 1 triệu cổ phiếu từ 15/5 đến 13/6. Hiện ông Đoàn sở hữu 412.116 cổ 

phiếu, chiếm 5,15% vốn. Cùng thời gian trên, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn 

Thúy đăng ký mua 100.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch, 

Chủ tịch công ty đang có 770.072 cổ phiếu, tỷ lệ 9,63%. 

 BVH: Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Khánh đăng ký bán 29.300 cổ 

phiếu để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân từ ngày 17/5 đến 15/6. Hiện 

ông Khánh sở hữu 48.851 cổ phiếu.để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân từ 

ngày 17/5 đến 15/6. Hiện ông Khánh sở hữu 48.851 cổ phiếu. 

  

TIN SÀN HOSE 

 ACB: Dự thu 100 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, ACB dự kiến bán 

tối đa 6,2 triệu cổ phiếu. Giá bán bình quân là 16.702 đồng/cp, tương đương 

với tổng giá trị giao dịch theo giá bán là 100 tỷ đồng. Phương thức giao dịch 

là thỏa thuận cho người lao động. 

 CTP: Ủy viên HĐQT Võ Thanh Việt đã bán 404.800 cổ phiếu từ ngày 

10/4 đến 9/5. Sau giao dịch, ông Việt còn sở hữu 2,6 triệu cổ phiếu, ứng với 

tỷ lệ 21,44%. 

 IKH: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đăng ký 

bán toàn bộ 755.000 cổ phiếu, tương đương 48% vốn trong khoảng 28/5-

26/6. Phương thức giao dịch ngoài hệ thống. 

 SIC: Công ty TNHH Một Thành Viên Mya đã mua 820.337 cổ phiếu và 

nắm giữ 4,1% vốn kể từ 8/5. 

  

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 

Công ty TNHH Vận tải biển  

Đông Long 
11/06/2019 

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

 Phố Wall tăng điểm sau khi Mỹ, Trung Quốc 

cho biết hai bên chỉ đang “tranh cãi một chút” 

và đàm phán thương mại vẫn tiếp tục. Dow 

Jones tăng 207,06 điểm, S&P 500 tăng 22,54 

điểm, Nasdaq tăng 87,47 điểm. 

 Giá dầu tăng hơn 1% sau khi Arab Saudi cho 

biết các cơ sở thuộc công ty dầu mỏ quốc doanh 

Aramco bị tấn công bằng UAV mang chất nổ. 

Giá dầu WTI tương lai tăng 1,2% lên 61,78 

USD/thùng, Giá dầu Brent tương lai tăng 1,4% 

lên 71,24 USD/thùng.  

 Giá vàng tăng nhẹ. Giá vàng giao ngay tăng 

0,08% lên 1.297,4 USD/ounce, giá vàng giao 

tháng 6 tăng 0,16 lên 1.298,35 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD ổn định sau khi xuống thấp nhất 

trong 3 tuần vì kì vọng giảm lãi suất. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống 

109,53. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% 

xuống 1,1202. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD tăng 0,02% lên 1,2906. 

  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Standard Chartered: Việt Nam vào top quốc gia tăng 

trưởng cao năm 2020,  trong đó có Việt Nam với việc duy 

trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%. Theo dự báo của Standard 

Chartered, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mức 10.400 USD 

vào năm 2030. 

  Những tín hiệu mới trong quá trình xử lí nợ xấu ngân 

hàng đầu năm 2019. Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp 

nhất quí I/2019 của hơn 20 ngân hàng, tổng nợ xấu của nhóm 

này đã tăng 5,6% lên 84.427 tỉ đồng. Trong khi đó, tăng 

trưởng cho vay khách hàng ở mức 3,5%. Mặc dù trong 2018, 

việc xử lí nợ xấu của các ngân hàng đã có những kết quả  

tích cực nhưng để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, ngoài tăng 

vốn, các ngân hàng còn phải tích cực cải thiện chất lượng của 

tài sản, đồng nghĩa với việc phải xử lí nợ xấu tốt hơn. 

 Rủi ro với tỷ giá đang tăng lên. Trước áp lực căng thẳng từ 

chiến tranh thương mại, NHTW Trung Quốc đã quyết định 

phá giá đồng nhân dân tệ, tỷ giá đồng tiền này so với đồng 

USD đã giảm 0,6% vào ngày 14/5 tạo áp lực đối với tỷ giá 

VNĐ. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của 

Việt Nam nên biến động của đồng CNY sẽ có tác động nhất 

định đến VND. 

TIN VĨ MÔ 

 VinaCapital: Việt Nam cần hoàn thành nhiều điều kiện để được nâng hạng trong 2 năm tới. Trở ngại lớn nhất để vào danh 

sách EM liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài. Đây là yếu tố hạn chế khả năng nhà đầu tư nước ngoài mua những cổ phiếu 

họ muốn, là khó khăn trong quản lý quỹ với các nhà quản lý quỹ ngoại. 

 KSH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch phiên chiều từ ngày 20/5. Nguyên nhân là công ty tiếp tục vi phạm 

các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo. 

 Tân Cảng Phú Hữu chào sàn UPCoM ngày 17/5. Giá tham chiếu trong phiên chào sàn là 12.900 đồng/cp, tương đương với mức 

định giá doanh nghiệp gần 208 tỷ đồng. Công ty đăng ký niêm yết 16,1 triệu cổ phiếu, ứng với mức vốn điều lệ 161 tỷ đồng.  

Mã chứng khoán là PNP. 



TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


