
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.09% -0.03% 

Giá cuối ngày 986.29 106.28 

KLGD (triệu cổ phiếu) 205.95 27.58 

GTGD (tỷ đồng) 9,562.64 320.346 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

46,572,208 -1,989,950 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

5,595.49 -17.64 

Số CP tăng giá 126 90 

Số CP đứng giá 167 73 

Số CP giảm giá 87 212 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SJS 10% bằng tiền 23/05/19 

VNS 10% bằng tiền 23/05/19 

GDW 10% bằng tiền 23/05/19 

TIX 15% bằng tiền 23/05/19 

CNG 25% bằng tiền 24/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PVD: Tăng khấu hao giàn khoan để tăng tính cạnh tranh chào thầu. 

Cụ thể, PVD vừa có văn bản giải trình về việc điều chỉnh thời gian khấu 

hao giàn khoan từ 20 năm lên 35 năm. Thay đổi khấu hao giàn khoan PV 

Drilling II và III chỉ giúp giảm lỗ (tương ứng giảm 166 tỷ đồng) mà không 

làm thay đổi kết quả từ lỗ sang lãi, đáp ứng điều kiện theo Thông tư 

45/2013/TT-BTC. 

 GMC: LNST quý 1 đạt 26,6 tỷ đồng, tăng trưởng 77%. Theo đó, trong 

quí 1/ 2019 công ty đạt doanh thu 404 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy 

nhiên do giá vốn giảm mạnh nhờ cải tiến năng suất, LNST của công ty đã 

tăng 77%, từ 15 tỷ lên 26,6 tỷ đồng. Năm 2019, GMC đặt kế hoạch doanh 

thu 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 

là 20-30%. 

 NLG: Khẳng định thương hiệu tại giải thưởng BĐS Châu Á Thái Bình 

Dương 2019. Cụ thể, NLG đã “lập poker” được vinh danh cùng lúc 4 hạng 

mục tại đấu trường bất động sản quốc tế Giải thưởng Bất Động Sản Châu 

Á Thái Bình Dương - Asia Pacific Property Awards 2019-2020. "Khu phức 

hợp tốt hàng đầu Việt Nam" ,  "Căn hộ biệt lập hàng đầu Việt Nam"," Chiến 

lược phát triển Marketing tốt nhất" và "Sàn giao dịch bất động sản tốt nhất".  

 VIC: SK Group mua thỏa thuận 51,4 triệu cổ phiếu VIC phiên 

21/5/2019. Trong phiên giao dịch 21/5, VIC có giao dịch thỏa thuận gần 

51,44 triệu cổ phiếu ở mức giá 113.000 đồng/cp, tương ứng giá trị giao dịch 

lên đến 5.812,5 tỷ đồng. Toàn bộ giao dịch này được khối ngoại mua vào 

từ nhà đầu tư nội. 

 YEG: Yeah1 đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ với ngân sách 300 tỷ 

đồng. Yeah1 cho biết đợt mua lại cổ phiếu quỹ lần này nhằm hỗ trợ giao 

dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông. 

 HPG: Ngày 19/5, Hòa Phát đã bắt đầu bốc xếp 6.000 tấn thép cuộn xuất 

khẩu sang Nhật Bản tại bến cảng số 1 có mái che của Cảng Hòa Phát Quất. 

Đây là lô hàng xuất khẩu đầu tiên từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa 

Phát Dung Quất.  

 HCM: Chào bán không hết, HSC phân phối lại lô cổ phiếu hơn 1.700 

tỉ đồng cho HFIC, hủy hơn 3 triệu cp. HĐQT Chứng khoán HSC vừa ra 

nghị quyết về phương án xử lí hơn 28 triệu cổ phiếu HCM không phân phối 

hết trong đợt chào bán ra công chúng gần 86,4 triệu cổ phiếu vừa qua. 

TIN SÀN HOSE 

 VCG: ĐHCĐ Vinaconex dự kiến diễn ra vào 28/6, dự kiến thay đổi 

ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty. Chương trình họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Vinaconex: Báo cáo kết quả hoạt động 

SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Tờ trình phương án phân 

phối lợi nhuận, chi trả thù lao; Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh... 

 VEA: Công ty mẹ VEAM đặt kế hoạch 6.400 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 

23%. Doanh thu tài chính - mà chủ yếu là cổ tức từ các liên doanh ô tô, xe 

máy như Honda, Toyota và Ford - dự kiến đạt 7.243 tỷ đồng - tăng trưởng 

32% so với mức 5.500 tỷ đồng của năm trước. 

 MPC: Lãi ròng quý 1 đạt 87 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lãi trước 

thuế năm 2019 Thuỷ sản Minh Phú kỳ vọng là 2.300 tỷ đồng. Sau 3 tháng 

đầu năm MPC thực hiện chưa đến 4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế với hơn 

90 tỷ đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC      5,778.22  PVI            1.19  

FUESSV50           18.41  BCC            1.16  

SSI           11.05  VCS            0.39  

BVH             9.61  SRA            0.38  

HVN             8.45  DGC            0.33  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (77.67) SHS           (8.34) 

NBB         (29.30) PVS           (6.23) 

VHM         (21.97) HUT           (3.41) 

HPG         (18.44) TNG           (1.43) 

HBC         (17.28) NTP           (1.32) 

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 

 Phố Wall tăng điểm sau khi Mỹ tạm thời giảm 

sức ép lên công ty Huawei, giúp lĩnh vực công 

nghệ đi lên. Dow Jones tăng 197,43 điểm, S&P 

500 tăng 24,13 điểm, Nasdaq tăng 83,35 điểm. 

 Giá dầu biến động trái chiều do ảnh hưởng từ 

việc căng thẳng tại Trung Đông leo thang bị 

xóa bỏ bởi lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - 

Trung còn kéo dài, tác động nhu cầu năng 

lượng. Giá dầu WTI tương lai giảm 11 cent 

xuống 62,99 USD/thùng. Giá dầu WTI tương 

lai giảm 11 cent xuống 62,99 USD/thùng. 

 Giá vàng tiếp tục xuống thấp hơn hai tuần 

khi USD và chứng khoán tăng giá trên thị 

trường quốc tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% 

xuống còn 1.274,0 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 6 tăng 0,1% lên 1.274,45 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD duy trì đà tăng trên thị trường thế 

giới. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 

110,56. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 

1,1164.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ để bình ổn thị trường. Trước 

tình hình tỷ giá có xu hướng tăng do xung đột thương mại 

quốc tế và việc đồng nhân dân tệ tiếp tục giảm giá, đại diện 

NHNN cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến 

thị trường trong và ngoài nước, điều hành tỷ giá trung tâm 

linh hoạt, phù hợp, tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp 

và công cụ CSTT để ổn định thị trường ngoại tệ. 

 Thủy sản gặp khó vì nhân dân tệ mất giá. Theo VASEP, 

trong bối cảnh NDT liên tục bị phá giá và mất giá nhiều hơn 

so với mức mất giá của VND trước USD, sẽ tạo ra chênh lệch 

mất giá giữa NDT so với VND là rất lớn. Vì thế, giá trị của 

VND so với NDT tăng lên. Trong quý đầu tiên năm nay xuất 

khẩu cả tôm và cá tra Việt Nam sang Trung Quốc đều giảm. 

 Động lực mới cho lợi nhuận ngân hàng. Trong khi bị thu 

hẹp tín dụng, nhiều ngân hàng đang có xu hướng mở rộng 

sang mảng dịch vụ. Trong ngắn hạn, thu nhập dịch vụ của 

các ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ hoạt động thanh 

toán và bảo hiểm. Về dài hạn, không tính các khoản thu bất 

thường, tỷ trọng đóng góp của thu nhập dịch vụ sẽ tăng dần 

lên 10% trong 2019 và 13,8% trong 2022. 

TIN VĨ MÔ 

 12 cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch trên UPCoM từ 22/05 do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Theo đó, 12 

cổ phiếu gồm BT6, C71, DKP, DX2, G20, GLC, HBW, LLM, SDX, SSN, TVG và VSF bị tạm dừng giao dịch từ ngày 22/05 đến 

24/05. 

 Ngày 6 và 13/6, Quốc hội thảo luận dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Ngày 6/6 tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thừa ủy quyền 

của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc 

hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật trước khi được đưa ra Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào ngày 13/6. Một trong 

những điểm đáng chú ý tại dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, là bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được chào bán cổ phiếu 

với giá thấp hơn mệnh giá. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


