
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.09% 0.50% 

Giá cuối ngày 987.13 106.31 

KLGD (triệu cổ phiếu) 152.49 38.94 

GTGD (tỷ đồng) 3,601.73 568.62 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,804,450 2,171,066 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-29.95 130.97 

Số CP tăng giá 171 87 

Số CP đứng giá 117 60 

Số CP giảm giá 92 228 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SGN 
30% bằng tiền 

25% bằng cổ phiếu 
21/05/19 

VGL 15% bằng tiền 21/05/19 

PMB 10% bằng tiền 21/05/19 

PNJ 2% bằng tiền 21/05/19 

HCM 19% bằng tiền 21/05/19 

VLB 15% bằng tiền 22/05/19 

HUB 15% bằng tiền 22/05/19 

MWG 15% bằng tiền 23/05/19 

SPB 40% bằng tiền 23/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VRE: Vincom Center Landmark 81 được vinh danh trung tâm thương 

mại tốt nhất Việt Nam. Vincom Center Landmark 81 đã được vinh danh 

giải thưởng Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam, đồng thời lọt vào 

danh sách đề cử của khu vực tham gia tranh giải quốc tế International 

Property Awards (IPA) sẽ diễn ra vào tháng 12 tại London (Anh). 

 TPB: MobiFone đã thoái sạch vốn tại TPBank. Cụ thể, Từ ngày 11/4 đến 

10/5, MobiFone đã bán thành công hơn 7,11 triệu cổ phiếu TPB đang sở 

hữu (tương đương 0,83% vốn điều lệ của TPBank và bằng 100% lượng cổ 

phiếu đăng ký bán) với giá khởi điểm 21.350 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được 

thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HoSE. 

 VHM: VinHomes đặt kế hoạch 20.600 tỷ đồng LNST, tăng 40% so với 

năm 2018. Cụ thể, Vinhomes đặt chỉ tiêu mảng kinh doanh bất động sản sẽ 

mang về 73.200 tỷ doanh thu - tăng xấp xỉ 90% năm trước và 16.700 tỷ lợi 

nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác kinh doanh bất động sản 

với Vingroup và các đơn vị thành viên dự kiến mang về 3.900 tỷ đồng lợi 

nhuận. Tổng lợi nhuận sau thuế theo đó là 20.600 tỷ đồng, tăng gần 40% so 

với kết quả 14.776 tỷ đồng của năm 2018. 

 GMD: Gemadept đang xem xét kế hoạch M&A doanh nghiệp vận tải 

và phân phối. Công ty cổ phần Gemadept đang xem xét kế hoạch mua bán, 

sáp nhập (M&A) một số doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và phân phối, 

nhằm góp phần đạt mục tiêu dẫn đầu thị trường Logistics và khai thác cảng 

của Việt Nam chiếm 22- 23% thị phần đến năm 2022. 

 TLG: Đặt mục tiêu lãi 325 tỷ đồng năm 2019, tăng 10,5% so với cùng 

kỳ. Cụ thể, Năm 2019 Thiên Long Group đặt mục tiêu đạt 3.200 tỷ đồng 

doanh thu, tăng 12,1% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận sau 

thuế ước đạt 325 tỷ đồng, tăng 10,5% so với lợi nhuận đạt được năm ngoái. 

 OGC: Đại hội kéo dài kỷ lục gần 19 tiếng. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019 của OGCcó thể ghi nhận là Đại hội kéo dài kỷ lục, 

từ 7h sáng ngày 20/5 (tính từ thời điểm cổ đông đăng ký vào họp) đến gần 

2h sáng ngày 21/5/2019 mới kết thúc. Đây là lần triệu tập Đại hội thứ hai 

sau khi lần đầu không thành công do không đủ số cổ đông tối thiểu tham 

dự theo luật định. 

TIN SÀN HOSE 

 TNG: Lãi 50 tỷ sau 4 tháng, tăng 63%. Cụ thể, TNG vừa công bố báo cáo 

tài chính tháng 4 với doanh thu tăng 33% lên 296 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 

theo đó tăng 39%, đạt mức 53 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, TNG đạt 

doanh thu thuần 1.102 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế thu về 50 tỷ 

đồng, tương ứng tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. EPS 4 tháng đầu năm 

ghi nhận 1.014 đồng. 

 IVS: Lên kế hoạch phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu cho đối tác 

HongKong. Theo phương án trình cổ đông, IVS sẽ phát hành thêm 35,35 

triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 

381,78 tỷ đồng. Đối tượng chào bán trong đợt phát hành này là Guotai Junan 

International Holdings Limited (HongKong). Sau đợt phát hành, Guotai 

Junan sẽ nắm giữ 50,97% cổ phần IVS. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUESSV50           27.60  PVI        139.73  

SSI           13.50  ART            0.08  

BVH           11.51  PPS            0.05  

VIC             9.15  VCS            0.04  

PLX             8.74  PCT            0.03  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PVD         (37.42) SRA           (6.38) 

SAB         (16.52) PVS           (6.25) 

VHM         (15.95) SHS           (2.73) 

E1VFVN30         (10.35) HUT           (2.20) 

HDB           (8.78) PVC           (0.36) 

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 Cao su Sao Vàng 04/06/2019 

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

 Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lĩnh vực công 

nghệ chịu sức ép, sau khi Nhà Trắng áp các hạn 

chế lên công ty Huawei của Trung Quốc, làm 

dấy lên lo ngại thổi bùng căng thẳng giữa hai 

nước. Dow Jones giảm 84,1 điểm, S&P 500 

giảm 19,3 điểm, Nasdaq giảm 113,91 điểm. 

 Giá dầu chạm đỉnh nhiều tuần trước khi giảm 

vào cuối phiên khi OPEC ám chỉ khả năng cao 

sẽ duy trì chính sách giảm sản lượng, trong bối 

cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang. 

Giá dầu WTI tương lai tăng 34 cent lên 63,1 

USD/thùng, giá dầu Brent tương lai giảm 24 

cent xuống 71,97 USD/thùng. 

 Giá vàng xuống đáy hai tuần. Giá vàng giao 

ngay giảm 0,07% xuống còn 1.276,4 

USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 giảm 0,05% 

xuống 1.276,65 USD/ounce 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường 

quốc tế sau khi Nhà Trắng đưa Huawei vào 

'blacklist'. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 

0,04% lên 110,09. Tỷ giá euro so với USD giảm 

0,04% xuống 1,1166.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất từ năm 2015. Bộ 

Tài chính dự kiến nợ công năm 2018 ở mức 58,4% GDP, 

tương đương 3,2 triệu tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 

2015. Với quy mô kinh tế năm 2018 khoảng 5,5 triệu tỷ 

đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ. Như vậy, bình quân mỗi 

người dân Việt Nam gánh hơn 32 triệu đồng nợ công . 

 Giá trị giao dịch tài chính qua điện thoại di động tăng 

232,3%. Trong Quý I-2019, số lượng và giá trị giao dịch tài 

chính qua kênh Internet tăng 68,8% và 13,4% so với cùng kỳ 

năm 2018.Về TTKDTM trong khu vực công, đến nay, hệ 

thống IBPS đã hoàn thành kết nối thanh toán điện tử liên 

ngân hàng tại 63 kho bạc nhà nước cấp tỉnh; đã có khoảng 

50 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối với hệ thống 

nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế trên 63 tỉnh/thành phố. 

 USD ngân hàng cao kỷ lục, Vietcombank nâng giá bán lên 

gần 23.500 đồng/USD. Với mức tăng từ 17 đến 45 đồng, hiện 

tại, giá mua dao động ở 23.322 - 23.375 đồng/USD, trong 

khi bán ra 23.470 - 23.495 đồng/USD. Giá USD tự do lại 

giao dịch khá ổn định, được mua bán tại 23.380 - 23.420 

đồng/USD. Mặt khác, tỷ giá trung tâm hôm nay được NHNN 

điều chỉnh tăng mạnh 15 đồng lên mức 23.069 đồng/USD.  

TIN VĨ MÔ 

 Không đăng ký giao dịch, 2 tổ chức bị phạt 700 triệu đồng. UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc và CTCP Cấp nước Sơn La, mỗi tổ chức bị phạt tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch. 

 Môi giới chứng khoán đổ xô đi bán trái phiếu doanh nghiệp khi lãi suất vượt 11%/năm. Nhìn chung mức lãi suất trái phiếu 

doanh nghiệp chênh khoảng 3-4% so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại các ngân hàng lớn. Trong thời gian qua, các công 

ty bất động sản chuyển hướng sang huy động trái phiếu doanh nghiệp thay vì phát hành cổ phiếu hay đi vay ngân hàng. Thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ trong năm 2018. 

 Sau tất cả, ASA buộc phải dừng "cuộc chơi" kể từ ngày 13/06. 10 triệu cp ASA sẽ phải hủy niêm yết do CTCP Hàng tiêu dùng 

ASA đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. ngày 12/06 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng 

của cp ASA trên sàn HNX. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


