
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 1.07% 0.70% 

Giá cuối ngày 975.64 106.43 

KLGD (triệu cổ phiếu) 188.19 35.6 

GTGD (tỷ đồng) 4,102.72 463.788 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,588,940 -509,974 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-198.4 -18.75 

Số CP tăng giá 196 98 

Số CP đứng giá 99 73 

Số CP giảm giá 86 206 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

C21 10% bằng tiền 16/05/19 

DVW 25% bằng tiền 17/05/19 

SIV 15% bằng tiền 17/05/19 

ADS 20% bằng tiền 17/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vinpearl thu về 14.000 tỷ từ khách sạn và bán biệt thự biển. Kết 

quả kinh doanh năm 2018 của Vinpearl đạt 15.230 tỷ đồng doanh thu. Đáng 

chú ý, mảng kinh doanh cốt lõi là cung cấp dịch vụ khách sạn, vui chơi giải 

trí và các dịch vụ liên quan đã tăng gần gấp đôi, đạt gần 6.500 tỷ năm 2018 

và chiếm 33,9% tổng doanh thu thuần. Nguyên nhân chính do năm 2018 

Công ty mở rộng quy mô với 32 khu khách sạn nghỉ dưỡng, 4 công viên vui 

chơi giải trí Vinpearl Land, 2 công viên chăm sóc & bảo tồn động vật Safari. 

 HNG: Nhân sự chủ chốt từ THACO, ông Đỗ Xuân Diện giữ vị trí Phó 

Chủ tịch HAGL Agrico. HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh 

Gia Lai vừa thông qua nghị quyết về việc bầu ông Đỗ Xuân Diện làm Phó 

Chủ tịch HĐQT phụ trách mảng chiến lược Công ty, bắt đầu từ ngày 

14/5/2019. 

 EIB: Chủ tịch Eximbank bị bãi miễn bất ngờ đòi lại được ghế nóng 

quyền lực. Ngân hàng Eximbank vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 231, 

với nội dung hủy bỏ Nghị quyết số 112 ban hành ngày 22/3 vừa qua, là văn 

bản bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm ông Lê Minh Quốc. Văn bản 

này đồng nghĩa với ông Lê Minh Quốc chính thức "tại vị" sau nhiều lùm 

xùm bãi nhiệm, bổ nhiệm bất thường tại các phiên họp HĐQT 

của Eximbank gần đây. 

 HQC: Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn đã mua 10 triệu cổ phiếu 

trong thời gian 9/5 đến 15/5. Sau giao dịch, ông Tuấn sở hữu 30,35 triệu cổ 

phiếu, tỷ lệ 6,37%.  

 DRH: Trương Thị Lan, mẹ thành viên HĐQT Dương Ngọc Hải đăng 

ký mua 6 triệu cổ phiếu để đầu tư trong thời gian 21/5-19/6. Bà Lan 

chưa sở hữu cổ phần nào. 

 VDS: Đã thông qua phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu không 

chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, giá chào bán bằng mệnh giá 1 triệu 

đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm, lãi suất tối đa 9,5%/năm. 

 HHS: Đã thông qua việc thoái toàn bộ 10 triệu cổ phiếu sở hữu tại 

CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp, với giá 10.205 đồng/cổ phiếu cho 

người nhận chuyển nhượng là ông Vũ Đình Thắng - Tổng giám đốc của 

CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp hoặc người mua khác. Thời gian thực 

hiện trong tháng 5-6/2019. 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Con gái ông Lê Văn Quang cùng thành viên HĐQT Minh Phú 

đăng ký bán 10,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Theo tin từ Minh 

Phú, Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc ông Lê Văn Điệp, ông 

Chu Văn An cùng bà Lê Minh Quý vừa đăng ký bán tổng cộng 10,2 triệu cổ 

phiếu cho cổ đông chiến lược thông qua phương thức thỏa thuận. Toàn bộ 

giao dịch kể trên dự kiến được thực hiện từ 20/5 đến 20/6. 

 NQB: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đã bán toàn bộ 4,3 triệu cổ phiếu vào ngày 

10/5. Trong khi đó, CTCP Đầu tư ngành nước DNP mua vào 3,94 triệu cổ 

phiếu ngày 10/5 để nâng sở hữu lên 4,3 triệu đơn vị, tỷ lệ 25% và trở thành 

cổ đông lớn. 

 PGT: Ủy viên HĐQT Shimabukuro Yoshihiko đăng ký mua 1 triệu cổ 

phiếu từ 17/5 đến 5/6. Ông Yoshihiko chưa sở hữu cổ phần trước giao dịch. 

C69: Phó Chủ tịch HĐQT Vương Anh Tuấn đăng ký mua 500.000 cổ phần 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DHG           31.50  ART            0.54  

BVH           17.02  TIG            0.30  

PLX             9.42  KVC            0.16  

CRE             8.49  DNP            0.15  

KSB             8.32  PVI            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         (65.59) PVS         (11.45) 

AAA         (36.23) VGC           (5.39) 

HPG         (35.72) TNG           (2.25) 

PVD         (19.84) VMC           (0.26) 

E1VFVN30         (18.91) MDC           (0.22) 

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 phiên thứ hai liên tiếp 

sau khi Tổng thống Donald Trump tạm hoãn áp 

thuế với xe hơi và linh kiện xe hơi nhập khẩu 

vào Mỹ, giúp xoa dịu lo ngại liên quan thương 

mại. Dow Jones tăng 115,97 điểm, S&P 500 

tăng 16,55 điểm, Nasdaq tăng 87,65 điểm. 

 Giá dầu thô tăng trong bối cảnh căng thẳng tại 

Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung 

toàn cầu. Giá dầu Brent tương lai tăng 0,7%, 

lên 71,77 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai 

tăng 0,4%, lên 62,02 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm khi chứng khoán toàn 

cầu khởi sắc. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% 

xuống còn 1.295,8 USD/ounce, giá vàng giao 

tháng 6 giảm 0,06% xuống 1.297,05 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD tăng trở lại sau khi các quan chức 

của Fed không đồng ý giảm lãi suất. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật giảm 0,11% xuống còn 

109,45. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 

1,1208.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam xuất khẩu gần 80 tỷ USD hàng hóa trong 4 

tháng, tăng 6.5% tương ứng 4.82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 

ngoái. Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam 

đạt 78.48 tỷ USD, tăng 10.9% tương ứng 7.74 tỷ USD so với 

cùng kỳ năm 2018. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của 

Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt gần 158 tỷ USD, 

tăng 8.7% so với cùng kỳ năm 2018. 

 GDP Việt Nam có thể tăng 1,1% mỗi năm cho tới 2045 

nhờ chuyển đổi số. Theo Tiến sĩ Lucy Cameron – Tư vấn 

nghiên cứu cao cấp CSIRO, trước đây Việt Nam gia tăng sản 

xuất, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy dựa trên 

tăng trưởng truyền thống. Tuy nhiên, để bứt phá cần chú 

trọng đến công nghệ cao, tập trung vào phát triển khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo với những định hướng mới.  

 Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt 

Nam ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ 

trung bình. Về lĩnh vực ngân hàng, với đánh giá nguy cơ 

rửa tiền ở mức cao, báo cáo trên cho biết, lĩnh vực này chiếm 

gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi đến Cục 

Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác.  

 

TIN VĨ MÔ 

 Đại diện UBCKNN: Các công ty chứng khoán sắp phải báo cáo về các giao dịch bất thường. Nói thêm về tin đồn trong lĩnh 

vực chứng khoán, theo UBCKNN, tại các thị trường phát triển, các tổ chức chiếm tỉ trọng lớn thị trường. Nhưng tại Việt Nam, tỉ 

lệ nhà đầu tư cá nhân lớn, dẫn đến tâm lý "bầy đàn". Do đó, các nhà đầu tư cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng. 

 Tháng 5, Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường, kịp thời phối hợp với 02 Sở 

giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định; 

hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK theo quy định. 

 SHG hủy đăng ký giao dịch hơn 6.5 triệu cổ phiếu. HNX vừa thông báo về việc chấp thuận hủy một phần cổ phiếu của Tổng 

công ty cổ phần Sông Hồng, nhằm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, liên quan tới việc điều chuyển Trường Trung 

cấp Kỹ Thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


