
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.01% -0.32% 

Giá cuối ngày 975.69 106.09 

KLGD (triệu cổ phiếu) 168.98 30.45 

GTGD (tỷ đồng) 3,731.83 432.666 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,384,652 784,149 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-130.54 42.93 

Số CP tăng giá 122 78 

Số CP đứng giá 160 86 

Số CP giảm giá 99 213 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DVW 25% bằng tiền 17/05/19 

SIV 15% bằng tiền 17/05/19 

ADS 20% bằng tiền 17/05/19 

FPT 10% bằng tiền 17/05/19 

PPC 12% bằng tiền 17/05/19 

VHC 20% bằng tiền 17/05/19 

THB 37.5% bằng tiền 17/05/19 

AST 25% bằng cổ phiếu 20/05/19 

RTS 23% bằng tiền 20/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: SK Group chính thức chi 1 tỷ USD mua cổ phần Vingroup với 

giá 113.000 đồng/cp. Theo đó, Tập đoàn SK đăng ký mua 154,3 triệu cổ 

phiếu phát hành theo phương án chào bán riêng lẻ từ Vingroup và mua lại 

51,4 triệu cổ phiếu thứ cấp từ VinCommerce, với giá trung bình là 113.000. 

Tổng giá trị giao dịch khoảng 23.300 tỷ đồng, tương ứng 1 tỷ Đô la Mỹ.  

 NLG: Dự chi hàng trăm tỷ mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ. Phương thức 

mua dự kiến khớp lệnh hoặc thoả thuận. Trên thị trường, cổ phiếu NLG 

đang hồi về mức 31.000 đồng/cp, tính theo thị giá thì tổng số tiền Công ty 

dự chi cho phương án này vào khoảng 310 tỷ đồng. Công ty đang sở hữu 

hơn 9,5 triệu cổ phiếu quỹ (do công ty con nắm giữ từ năm 2005). Thời gian 

giao dịch dự kiến từ ngày 27/5 đến ngày 26/6/2019. 

 PDR: Phát Đạt ký hợp tác với Samty Corporation. Thông qua hợp tác 

này, khoản đầu tư 22,5 triệu USD sẽ hỗ trợ một phần trong kế hoạch vốn 

đầu tư của PDR nhằm phát triển cho một số dự án hiện tại PDR, đặc biệt là 

các dự án tại TP HCM. 

 TTF: Gỗ Trường Thành sẽ sáp nhập với Sứ Thiên Thanh trong tháng 

5/2019. Mục đích của việc sáp nhập giúp Gỗ Trường Thành (TTF) thoát 

nguy cơ lỗ lũy kế vượt cả vốn điều lệ. Dự kiến sau sáp nhập, Sứ Thiên 

Thanh sẽ bị chấm dứt tồn tại, TTF sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và chịu trách nhiệm với các giao dịch (nếu có). 

 HBC: Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Duy đăng ký bán 200.000 cổ phiếu 

trong thời gian 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận. Ông Duy đang 

sở hữu 1,13 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,57%.  

 FCN: Phó Chủ tịch HĐQT Hà Thế Phương đăng ký bán 150.000 cổ 

phiếu từ 21/5 đến 19/6 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện ông 

Phương nắm giữ 1,44 triệu cổ phiếu FCN. 

 NTL: Cổ đông Nguyễn Thị Mai đã bán 963.310 cổ phiếu vào ngày 13/5 

để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 17,78% vốn, tương ứng còn 10,8 triệu cổ 

phiếu. 

 GMD: Kỳ vọng cảng nước sâu Gemalink Cái Mép lãi từ 2021. Cảng 

nước sâu Gemalink Cái Mép được khởi công trong tháng 2, dự kiến khai 

thác cuối năm 2020 và có lãi từ 2021. Cùng với Nam Đình Vũ, Gemadept 

sẽ gấp đôi năng suất khi cả 2 cảng đi vào hoạt động. 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Minh Phú chào bán 60 triệu cổ phiếu cho Mitsui, giá 50.630 

đồng/cp. Nghị quyết HĐQT ngày 16/5, MPC thông qua phương án phát hành 

60 triệu cổ phiếu cho MPM Investments, tương đương 30% vốn. Giá chào 

bán là 50.630,5 đồng/cp. Nếu thành công, Minh Phú sẽ thu về 3.037 tỷ đồng 

và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Theo đó, đối tác Nhật Bản sẽ nâng sở 

hữu lên 35,1% tại thời điểm hoàn tất giao dịch (70,2 triệu cổ phiếu), thông 

qua mua cổ phần riêng lẻ và cổ phần từ các cổ đông hiện hữu. 

 AMV: Chủ tịch HĐQT Đặng Nhị Nương đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu 

từ ngày 17/5 đến 14/6. Hiện bà Nương đã nắm giữ 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 

9,18%. 

 MST: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tuyên đăng ký mua 2 triệu cổ 

phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian 22/5 đến 20/6. Chủ tịch MST 

đang sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,48% vốn. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BVH           13.49  PVI          48.56  

MSH           12.09  VCS            0.38  

PTB             8.04  HHP            0.38  

PLX             3.82  AMV            0.20  

HSG             3.76  BCC            0.18  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         (37.14) PVS           (7.18) 

VRE         (15.87) VGC           (1.59) 

HPG         (15.30) IDJ           (0.59) 

VIC         (12.90) TNG           (0.31) 

BID         (12.11) BVS           (0.13) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH Vận tải biển  

Đông Long 
11/06/2019 

HSX 

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

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 04/06/2019 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 04/06/2019 

 Phố Wall tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhờ số 

liệu kinh tế cùng lợi nhuận doanh nghiệp tốt, 

thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào. Dow Jones 

tăng 214,66 điểm, S&P 500 tăng 25,36 điểm, 

Nasdaq tăng 75,9 điểm. 

 Giá dầu tăng hơn 1% bởi căng thẳng tại Trung 

Đông gia tăng sau khi liên minh do Arab Saudi 

dẫn đầu không kích đáp trả các vụ tấn công 

nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. 

Giá dầu Brent tương lai tăng 1,18%, lên 72,62 

USD/thùng, giá dầu WTI tương lai tăng 1,37%, 

lên 62,87 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay suy giảm trên thị trường 

quốc tế khi USD phục hồi. Giá vàng giao ngay 

giảm 0,05% xuống còn 1.285,9 USD/ounce; 

giá vàng giao tháng 6 giảm 0,01% xuống 

1.286,10 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trên thị trường 

quốc tế nhờ căng thẳng thương mại. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 109,60. Tỷ 

giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1174. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 VASEP: Đồng nhân dân tệ mất giá, xuất khẩu thuỷ sản 

sang Trung Quốc gặp khó. Bên cạnh những nguyên nhân 

như Trung Quốc siết chặt thương mại mậu biên, cạnh tranh 

với Ấn Độ và Ecuador trên thị trường tôm, cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung, thì đồng NDT mất giá cũng là một yếu tố 

gây ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản sang thị trường này.  

 Ngân hàng lo rủi ro tín dụng bất động sản, BOT giao 

thông. NHNN cho biết, việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực 

kinh doanh BĐS còn tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng do quy 

định pháp luật còn nhiều bất cập. Đối với các dự án BOT, 

BT giao thông tiềm ẩn rủi ro trong dài hạn vì đây là các dự 

án ó tổng mức đầu tư lớn, thời gian cho vay dài, năng lực tài 

chính của chủ đầu tư hạn chế; tài sản đảm bảo chủ yếu là 

quyền thu phí trong khi chính sách phí chưa thực sự ổn định, 

nguy cơ chuyển nợ sang nhóm nợ xấu rất lớn. 

 Giao dịch ngân hàng qua điện thoại năm 2018 tăng 

169%. 94% ngân hàng Việt Nam đang đầu tư vào việc 

chuyển đổi số, 40% nhà băng coi ngân hàng số là ưu tiên 

hàng đầu trong chiến lược kinh doanh nhưng phần lớn mới 

triển khai ngân hàng số ở cấp độ chuyển đổi về quy trình và 

kênh giao tiếp. 

TIN VĨ MÔ 

 NBB bị nhắc nhở do giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định. HOSE cho biết ngày 12/04, NBB đã đặt lệnh với mức giá 

đặt lệnh không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. Do vậy, HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị NBB phải tuân thủ các 

quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. 

 Đại diện UBCK: Sẽ giám sát thao túng giá cổ phiếu qua email, điện thoại và tài khoản ngân hàng. UBCKNN đã phối hợp 

với các cơ quan công an, cơ quan bảo vệ pháp luật, toàn án để xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Tuy nhiên, 

một mặt tăng chế tài xử phạt, một mặt cũng phải giáo dục tuyên truyền trên thị trường. 

 Khoáng sản Dương Hiếu bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ 

phần Cơ khí An Giang bị phạt 70 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


