
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.25% -0.15% 

Giá cuối ngày 983.78 106.13 

KLGD (triệu cổ phiếu) 174.95 39.09 

GTGD (tỷ đồng) 3,941.55 438.1 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,098,590 838,710 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-23.89 97.05 

Số CP tăng giá 131 60 

Số CP đứng giá 53 64 

Số CP giảm giá 164 77 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SAV 
5% cổ phiếu 

5% bằng tiền 
24/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VGC: Chào sàn HoSE ngày 29/5, giá tham chiếu 19.900 đồng/cp. Biên 

độ dao động giá VGC trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% (tương ứng 

biên độ dao động là 15.920 - 23.880 đồng). 

 FPT: LNTT 4 tháng đầu năm tăng 23% lên 1.342 tỷ đồng. Cụ thể, sau 

4 tháng đầu năm 2019, doanh thu tăng trưởng 19,4%, đạt 7.791 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 21,2% so cùng kỳ năm 2018. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.446 đồng, tăng 21,7%. 

 EIB: Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ lên làm Chủ tịch HĐQT Eximbank, 

"ghế" Tổng giám đốc dự kiến trao cho ông Nguyễn Cảnh Vinh. Cụ thể, 

ngày 22/5, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 237, quyết định 

chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc 

theo đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019. 

 SHI: Cổ đông Đinh Văn Quân đã bán 164.500 cổ phiếu vào ngày 16/5. 

Qua đó, ông Quân chỉ còn nắm giữ 4,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,83% và không 

còn là cổ đông lớn. 

 VAF: Công ty TNHH Hoàng Ngân đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu từ 

27/5 đến 25/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tổ chức này 

là cổ đông lớn thứ 2 tại VAF với tỷ lệ sở hữu 19,44% vốn, tương đương 7,3 

triệu cổ phiếu. 

 NKG: NKG chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại một công ty con. Cụ 

thể, NKG sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công tyTNHH MTV Nam 

Kim Corea cho phía Chinasia Textile (Hongkong) Limited. Giá trị chuyển 

nhượng Nam Kim Corea trong thương vụ lần này vẫn chưa được phía NKG 

hé lộ. 

 VJC: HDBank ưu đãi hấp dẫn cho các đại lý VietjetAir. Theo đó, các 

đại lý sẽ được HDBank cấp sẵn 1 số tài khoản thanh toán kèm hạn mức thấu 

chi tín chấp lên đến 50% doanh số bán vé Vietjet bình quân tháng, ưu đãi 

về lãi suất. Chỉ cần kích hoạt tài khoản và sử dụng hạn mức này để thực 

hiện thanh toán tiền mua vé máy bay cho Vietjet, các đại lý sẽ được đảm 

bảo kịp thời nguồn vốn kinh doanh với chi phí hợp lý mà không cần bổ sung 

bất cứ tài sản đảm bảo nào. 

TIN SÀN HOSE 

 VGS: Ủy viên HĐQT Lê Quốc Khánh đăng ký mua 1,05 triệu cổ phiếu 

để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 24/5 đến 21/6. Cùng thời gian đó, bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy là vợ Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hải và bà Lê Khánh Huyền 

là con ông Hải đăng ký mua vào lần lượt 1,7 triệu cổ phiếu và 2,22 triệu cổ 

phiếu. 

 VSF: Vinafood 2 lỗ gần 1.500 tỷ vì hàng tồn kho "bốc hơi" và nhiều giao 

dịch khống khó thu hồi. Ngay sau khi chuyển sang hình thức công ty cổ 

phần, Vinafood 2 phải trích lập dự phòng phải thu và tài sản thiếu chờ xử lý 

gần 1.200 tỷ đồng. Với việc trích lập dự phòng tổn thất cho tài sản thiếu chờ 

xử lý cũng như trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, Vinafood 2 đã 

ghi nhận khoản lỗ ròng 1.485 tỷ đồng trong kỳ kế toán vừa qua. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PDR           88.30  PVI        114.09  

SSI           19.37  S55            0.22  

CTG           19.28  DXP            0.11  

SVI           18.76  BVS            0.06  

HVN           17.73  SRA            0.03  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (32.93) SHS           (8.18) 

MSN         (23.65) NTP           (5.53) 

HPG         (20.69) PVS           (5.10) 

VIC         (17.81) HUT           (3.49) 

HBC         (16.96) SHB           (1.78) 

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 giảm điểm khi căng thẳng Mỹ - 

Trung leo thang trở lại, ảnh hưởng tâm lý nhà 

đầu tư. Dow Jones giảm 100,72 điểm, S&P 500 

giảm 8,09 điểm, Nasdaq giảm 34,88 điểm. 

 Giá dầu thô giảm khoảng 2% trong bối cảnh 

tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng và nhà đầu tư 

lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ 

làm giảm nhu cầu năng lượng về dài hạn. Giá 

dầu Brent tương lai giảm 1,7% xuống 70.99 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 2,7% 

xuống 61,42 USD/thùng. 

 Giá vàng neo ở đáy hai tuần sau khi công bố 

biên bản họp Fed. Giá vàng giao ngay tăng 

0,07% lên 1.273,5 USD/ounce, giá vàng giao 

tháng 6 giảm 0,04% xuống 1.273,65 

USD/ounce. 

 Mỹ tính trừng phạt hãng công nghệ khác của 

Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp 

dụng các biện pháp trừng phạt giống Huawei lên 

một công ty chuyên về camera giám sát là 

Hikvision của Trung Quốc.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tăng cường giám sát hoạt động của các công ty tài chính. 

NHNN cho biết trong thời gian qua đã thực hiện giám sát 

thường xuyên về tình hình tài chính và những vấn đề cần lưu 

ý đối với các công ty tài chính, đã xử phạt hành chính với hai 

công ty với số tiền là 320 triệu đồng. Đối với hoạt động cho 

vay tiêu dùng, NHNN đã hoàn thiện khung pháp lí về hoạt 

động tín dụng tiêu dùng của TCTD 

 17 ngân hàng niêm yết đạt lãi ròng hơn 20.600 tỷ đồng 

trong quý 1/2019, tăng 48% so với cùng kỳ. Trong đó, thu 

nhập từ dịch vụ tăng trưởng tốt và ngày càng gia tăng tỷ trọng 

trong cơ cấu thu nhập. Điểm đáng lưu ý, tăng trưởng huy động 

còn thấp hơn cả tăng trưởng cho vay trong quý 1/2019 dù lãi 

suất huy động đã cao hơn từ 0,5-0,7% so với cùng kỳ 

2018. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh từ các kênh đầu tư 

khác, trong đó đáng kể nhất là kênh phân phối trái phiếu. 

 Kiểm toán Nhà nước: Nhiều dự án ODA đội vốn nghìn tỷ, 

hiệu quả chưa tương xứng. Dưới góc nhìn của cơ quan này, 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn nêu trên được đánh giá là chưa 

tương xứng, chất lượng công trình chưa cao, công nghệ chưa 

thực sự tiên tiến, chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Các 

định mức, đơn giá vật tư đặc thù quá cao, tổng mức đầu tư 

thay đổi nhiều lần, giải ngân chậm. 

TIN VĨ MÔ 

 Quý 4/2019 dự sẽ chính thức chào sàn HoSE, Ricons có gì thu hút nhà đầu tư? Mảng xây dựng công nghiệp thường có biên 

lợi nhuận gộp tương đối thấp bởi mảng này dễ thi công và do đó chịu ảnh hưởng mạnh từ cạnh tranh giá thầu. Tuy nhiên, Ricons 

cho biết lợi thế cạnh tranh của Công ty là đối tác quen thuộc của các chủ đầu tư nhà xưởng tại Trung Quốc. 

 PVN mất hơn 770 triệu USD đồng đầu tư ra nước ngoài. Theo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 cho niên độ ngân 

sách 2017 của Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có 24 dự án tìm kiếm thăm do và phát triển 

dầu khí tại nước ngoài với tổng chi phí 773 triệu USD không thành công đã và đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án.Với một 

loạt các dự án của PVN phải dừng, giãn tiến độ và chuyển nhượng, Kiểm toán Nhà nước nhận định "hoạt động đầu tư ra nước 

ngoài của PVN không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao". 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


