
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.29% 0.86% 

Giá cuối ngày 970.03 105.39  

KLGD (triệu cổ phiếu) 168.34 32.37 

GTGD (tỷ đồng) 4,018.72 426.52 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,784,370 -313,471 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-285.4 -8.57 

Số CP tăng giá 110 56 

Số CP đứng giá 52 52 

Số CP giảm giá 185 98 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TCM 7% bằng tiền 28/05/19 

PTD 10% bằng tiền 28/05/19 

CVH 6% bằng tiền 28/05/19 

PEQ 18% bằng tiền 28/05/19 

LSS 7% bằng tiền 29/05/19 

TMP 15% bằng tiền 29/05/19 

IBC 8% bằng tiền 29/05/19 

NBW 9% bằng tiền 29/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VNM: Vinamilk liên doanh khởi công trang trại bò sữa organic 5.000 

ha tại Lào. Vinamilk ra mắt công ty Lao-Jagro và khởi công xây dựng 

giai đoạn 1 của Tổ hợp trang trại bò sữa organic, quy mô 5.000ha tại Lào. 

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp 3 nước Lào, Việt Nam 

và Nhật Bản. 

 CTG: VietinBank chuẩn bị phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu..Lãi 

suất trái phiếu sẽ do VietinBank quyết định phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động 

của ngân hàng. 

 GTN: GTNFoods lập công ty chè có vốn 400 tỷ đồng. CTCP 

GTNFoods vừa phê duyệt phương án thành lập GTN Farm với vốn điều 

lệ dự kiến 400 tỷ đồng. GTNFoods dự kiến góp 99,99% vốn bằng cổ phần 

Vinatea và tiền mặt. GTN Farm có hoạt động chính là đầu tư, sản xuất 

kinh doanh chè và mở rộng, khai thác các tài sản, cơ hội đầu tư phát sinh. 

 GMD: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, vợ ông Phạm Quốc Long, Phó Giám 

đốc, đã bán toàn bộ 237.945 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/4 đến 

24/5/2019. 

 MWG: LNST 4 tháng đầu năm tăng trưởng 36%, mảng online đã 

đóng góp gần 1/5 doanh số. MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 

đạt 34.122 tỷ đồng và LNST đạt 1.424 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 

2019, tương đương với mức tăng trưởng 15% doanh thu thuần và 36% 

LNST so với cùng kỳ năm 2018. Thêm vào đó Tổng Giám đốc, đã mua 

500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.642.290 cp (tỷ lệ 

0,82%). Giao dịch thực hiện từ 15/5 đến 22/5/2019. 

 NBB: Quỹ ngoại Vietnam Debt Fund SPC đã bán toàn bộ 1.362.395 

cp (tỷ lệ 1,459%), giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 nhà đầu tư liên quan 

từ 10.571.924 cp (tỷ lệ 11,326%) xuống 9.209.529 cp (tỷ lệ 9,867%). Giao 

dịch thực hiện ngày 23/5/2019. 

 PLX: Cục thuế phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng của một công ty dầu 

khí. Cơ quan thuế yêu cầu 7 ngân hàng trên phong tỏa tài khoản và thông 

báo số dư nếu có hoặc các giao dịch qua tài khoản của PXT mở tại ngân 

hàng trong thời gian có hiệu lực (27/5 – 26/6/2019) để cơ quan thuế ban 

hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản theo quy 

định. 

TIN SÀN HOSE 

 VIB: Người nhà Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đăng ký bán 2,4 triệu cổ phiếu 

VIB. Cụ thể, ông Đặng Quang Tuấn - con ông Đặng Khắc Vỹ - đăng kí 

bán 1,4 triệu cổ phiếu. Bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ ông Vỹ đăng ký bán ra 

1 triệu cổ phiếu.Cả hai giao dịch trên cùng được thực hiện thông qua 

phương thức thoả thuận và khớp lệnh trên sàn từ ngày 27/5 đến ngày 21/6. 

Mục đích giao dịch là cơ cấu tài chính cá nhân.  

 VCS: Vicostone nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại 

Phenikaa Huế. CTCP Vicostone (HNX: VCS) thông qua giao dịch nhận 

chuyển nhượng 100% phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng 

Xanh A&A (Phenikaa) tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến 

khoáng sản Phenikaa Huế. Tổng giá trị chuyển nhượng là 50 tỷ đồng, thời 

gian thực hiện ngay trong tháng 5. 

 TCS: Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã mua 1.060.200 cp, nâng 

lượng sở hữu từ 16.390.203 cp (tỷ lệ 61,05%) lên 17.450.403 cp (tỷ lệ 

65%). Giao dịch thực hiện từ 14/5 đến 21/5/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC 21.79  BVS  0.13  

E1VFVN30 19.39 VNR  0.11  

HVN 13.92  VCS  0.07  

POW 10.18  ART  0.07 

PTB 10.15  IDV  0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC (70.63) PVS (5.64) 

E1VFVN30 (60.72) NTP (2.34) 

HVN (38.13) LHC (0.36) 

POW (35.59) SHS (0.32) 

PTB (30.13) S55 (0.24) 

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 tăng điểm phiên cuối tuần nhờ 

những bình luận tích cực từ Tổng thống Donald 

Trump về quan hệ thương mại Mỹ - Trung, xoa 

dịu lo ngại của các nhà đầu tư. Dow Jones tăng 

95,22 điểm, S&P 500 tăng 3,82 điểm, Nasdaq 

tăng 8,73 điểm. 

 Giá dầu diễn biến trái chiều sau khi giảm 

mạnh tới 4,5-6% trong tuần trước. Trong tuần 

này, nhu cầu tại Mỹ dự báo đạt mức cao nhất 

trong năm nhờ Ngày Tưởng niệm Liệt sĩ. Giá 

dầu WTI giảm 0,2% xuống 58,5 USD/thùng, giá 

dầu Brent tăng 0,3% lên 67,8 USD/thùng. 

 Giá vàng giảm nhẹ trên thị trường thế giới. Giá 

vàng giao ngay giảm 0,01% xuống còn 1.284,5 

USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 giảm 0,01% 

xuống 1.284,15 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay khởi sắc ngay đầu tuần. 

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,13% lên 

109,44. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 

1,1204. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 

0,07% lên 1,2721. 

  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Các ngân hàng lại đua phát hành trái phiếu. Trong khi 

huy động vốn cấp 1 khó khăn, các ngân hàng đã và đang 

dịch chuyển sang huy động vốn cấp 2 bằng phát hành trái 

phiếu để bổ sung nguồn đầu vào nhằm tăng nguồn tín dụng 

trung và dài hạn trong bối cảnh NHNN ngày càng siết chặt 

tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tuần vừa qua, hai 

ngân hàng là VietinBank và ACB đã công bố kế hoạch phát 

hành trái phiếu lên đến 15.500 tỷ đồng. 

 5 tháng đầu năm 2019, FDI đạt kỷ lục về vốn đầu tư 

đăng ký. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 

tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký 

so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Giải ngân vốn 

FDI ước đạt 7.3 tỷ USD, tăng 7.8% so với cùng kỳ năm 

2018. Trong 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư tăng ở cả 3 

hợp phần. 

 Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí khởi sắc nhờ giá dầu 

tăng. Nhờ biến động tích cực của giá dầu trong quí I/2019, 

nhiều doanh nghiệp trong ngành dầu khí cũng như phân 

phối xăng dầu ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc: giảm 

lỗ hoặc tăng trưởng lợi nhuận đột biến. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi lần này là một bước đột phá để thu hút vốn nước ngoài. Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, 

tất cả nội dung trong Luật Chứng khoán sửa đổi lần này đều nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và Luật Chứng khoán lần này đã tiệm 

cận một cách tốt nhất thông lệ quốc tế và phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. 

 Tăng quyền lực giám sát: Chặt 'vòi bạch tuộc' thao túng thị trường chứng khoán. Luật chứng khoán sửa đổi đã có bước đi 

tiệm cận với chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát thị trường khi bổ sung điều khoản phối hợp, phòng ngừa, phát hiện 

hành vi vi phạm với nhiều tổ chức khác nhau như viễn thông, ngân hàng, thuế... Cơ quan giám sát thị trường sẽ không còn phải bịt 

mắt dò đường. 

 Sài Gòn VRG sẽ niêm yết trên HNX vào ngày 06/06 với giá 17,200 đồng/cp. CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG là thành viên của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chuyên phát triển và xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư và trung tâm thương mại. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


