
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.11% 0.16% 

Giá cuối ngày 982.71  106.30  

KLGD (triệu cổ phiếu) 160 30.59 

GTGD (tỷ đồng) 4,326.17 435.91 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,736,340 -3,776,423 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-107.08 -59.8 

Số CP tăng giá 129 71 

Số CP đứng giá 68 61 

Số CP giảm giá 153 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CNG 25% bằng tiền 24/05/19 

SAV 
5% cổ phiếu 

5% bằng tiền 
24/05/19 

PGC 20% bằng tiền 24/05/19 

LHG 16% bằng tiền 24/05/19 

SPH 10% bằng tiền 24/05/19 

CNG 25% bằng tiền 24/05/19 

SBV 12% bằng tiền 24/05/19 

HEC 25% bằng tiền 27/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vingroup phát hành xong 154 triệu cổ phiếu cho SK. Trong tổng 

số 250 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương đương tỷ lệ 61,73%, từ ngày 

20/4 đến 21/5. Sau giao dịch, SK Investment, một đơn vị thuộc Tập đoàn 

SK (Hàn Quốc) sở hữu 4,61% vốn của Vingroup. Tính thêm 51,4 triệu cổ 

phiếu VIC nhận chuyển nhượng từ VinCommerce, Tập đoàn SK sở hữu 

6,15% vốn của tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. 

 QNS: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký 

mua 300.000 cổ phiếu để đầu tư trong thời gian 27/5-25/6. Hiện ông sở 

hữu 17,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn. 

 STK: Cổ đông Tăng Kiến Nghiệp đã mua 1,23 triệu cổ phiếu. Qua đó, 

ông Nghiệp tăng sở hữu lên mức 3,86 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,46% vốn 

và chính thức trở thành cổ đông lớn. 

 YEG: Yeah1 thương thảo với YouTube bất thành, cổ phiếu lập tức 

giảm sàn. Sau nhiều tháng thương thảo, Yeah1 vừa chính thức phát đi thông 

báo Thỏa thuận lưu trữ nội dung của Yeah1 Network với YouTube đã 

không còn hiệu lực. Vì thế Tập đoàn sẽ bắt đầu tiến hành "releasing" (tạm 

dịch là "giải phóng") các kênh đang hợp tác với Yeah1 và các công ty con 

(bao gồm các kênh tự sở hữu vận hành "O&O" và các kênh của bên thứ 3) 

từ ngày 22/5/2019. 

 VPI: Huy động thành công 800 tỷ đồng Trái phiếu Doanh nghiệp. Trái 

phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái 

phiếu, tương ứng 8.000 trái phiếu phát hành, kỳ hạn 32 tháng, lãi suất trung 

bình ở mức trên 12%/năm, với kỳ tính lãi suất 6 tháng/lần. 

 EIB: Eximbank bất ngờ thông báo hoãn đại hội cổ đông cuối tuần này, 

vào ngày 26/05/2019 tại Trung tâm hội nghị White Palace ở TP.Hồ Chí 

Minh. 

 NVL: Novaland 'rót' thêm 371 tỉ đồng vào công ty The Prince Residenc. 

NVL vừa có Quyết nghị thông qua việc đầu tư góp thêm gần 371 tỉ đồng 

vốn vào CTCP The Prince Residence. Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm 

vốn, Novaland sẽ sở hữu gần 56 triệu cổ phần phổ thông, tương đương tổng 

mệnh giá gần 560 tỉ đồng tại The Prince Residence. 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: ACB chuẩn bị phát hành riêng lẻ 5.500 tỷ đồng trái phiếu. Loại 

trái phiếu này có kỳ hạn 2 - 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB. Số vốn huy động được từ đợt phát 

hành lần này nhằm tăng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn. 

 VIB: Trần Thị Thảo Hiền, vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ đăng ký 

bán 1 triệu cổ phiếu trong thời gian 27/5 đến 21/6. Hiện bà Hiền nắm giữ 

38,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,15%. Cùng thời gian đó, ông Đặng Quang Tuấn, 

con Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ cũng đăng ký bán 1,4 triệu cổ phiếu để 

cơ cấu tài chính cá nhân. Ông Tuấn đang nắm giữ 39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 

5,19%. 

 SDI: Đặt kế hoạch lãi 2.100 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2018. Theo kết quả 

kinh doanh quý I, Sài Đồng ghi nhận doanh thu thuần chỉ 110 tỷ đồng, bằng 

1/10 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ có thu nhập tài chính đột biến, công ty 

báo lãi sau thuế hơn 825 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành được 

39% kế hoạch năm. 

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 

Ngân hàng TMCP Hàng hải  

Việt Nam 
18/06/2019 

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 hơn 1% khi nhà đầu tư bán 

tháo cổ phiếu các công ty năng lượng và công 

nghệ do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - 

Trung sẽ cản trở tăng trưởng toàn cầu. Dow 

Jones giảm 286,14 điểm, S&P 500 giảm 34,03 

điểm, Nasdaq giảm 122,56 điểm. 

 Giá dầu giảm khoảng 5% do căng thẳng 

thương mại làm giảm triển vọng về lực cầu 

năng lượng, khiến WTI và Brent trên đà có tuần 

giảm mạnh nhất 6 tháng. Giá dầu Brent tương 

lai giảm 4,6% xuống 67,76 USD/thùng. Giá 

dầu WTI giảm 5,7% xuống 57,91 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay phục hồi sau chuỗi ngày 

lao dốc trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao 

ngay tăng 0,05% lên 1.283,4 USD/ounce, giá 

vàng giao tháng 6 giảm 0,14% xuống 1.283,55 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD rời khỏi đỉnh gần hai năm trên thị 

trường quốc tế. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 

0,02% lên 109,56. Tỷ giá euro so với USD tăng 

0,04% lên 1,1184.  

  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam có nhiều lợi thế khi RCEP đàm phán thành 

công. RCEP là Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực giữa 

ASEAN và 6 đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 

Độ, Australia và New Zealand). Theo chuyên gia, có thể nói 

đây là khu vực tạo điều kiện gần như tối đa cho Việt Nam 

trong việc thoả mãn các nguyên tắc xuất xứ nội khối để tận 

dụng các ưu đãi thuế quan. Chính điều này tạo ra sự khác biệt 

rất lớn giữa RCEP và các hiệp định thương mại tự do khác. 

 Tỷ giá trung tâm và giá USD cùng tiếp tục thả dốc. NHNN 

duy trì giá mua vào ở mức 23,200 đồng/USD, trong khi giá 

bán ra được niêm yết thấp hơn giá trần 50 đồng, ở mức 

23,705 đồng/USD. Giá USD tại một số ngân hàng thương 

mại cũng đồng loạt giảm từ 10 – 15 đồng ở mỗi chiều mua 

và bán. Giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên, niêm yết 

ở mức 23,385 – 23,395 đồng. 

 Kinh tế tư nhân là 1 trong 4 trụ cột thúc đẩy tăng trưởng, 

đặc biệt là khối các công ty khởi nghiệp. Có 6 nhóm ngành 

tại Việt Nam có sức hút lớn đối với các quỹ đầu tư tư nhân 

trong 12 tháng tới. Trong đó, có 2 nhóm ngành mới nổi là 

công nghệ tài chính (Fintech) và thương mại điện tử; bên 

cạnh đó là 4 ngành truyền thống, gồm giáo dục, năng lượng 

tái tạo, dược phẩm và vận tải-giao nhận. 

TIN VĨ MÔ 

 DBC rục rịch lên HOSE. HOSE vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. DBC 

dự kiến niêm yết hơn 91 triệu cp với vốn điều lệ gần 912 tỷ đồng lên sàn HOSE. 

 Sau khi bị kiểm soát đặc biệt, KSH tiếp tục bị nhắc nhở. Cụ thể, KSH đã chậm công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT (ngày 

08/03/2019) và công bố thông tin hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng Vạn Cát. 

 Công ty con của Xổ số Bình Dương lên UPCoM với giá 12,500 đồng/cp. Ngày 24/05 tới, CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD) 

sẽ đưa 9 triệu cp, tương ứng 90 tỷ đồng vốn điều lệ, lên giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 12,500 đồng/cp. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


