
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.32% -0.01% 

Giá cuối ngày 972.00  105.03  

KLGD (triệu cổ phiếu) 149 23 

GTGD (tỷ đồng) 3,467.16 311.45 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,355,873 -108,925 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

27 -10.01 

Số CP tăng giá 147 62 

Số CP đứng giá 59 65 

Số CP giảm giá 145 70 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BRS 14% bằng tiền 29/05/19 

C32 12% bằng tiền 29/05/19 

XDH 
20% bằng tiền 

40% bằng cổ phiếu 
29/05/19 

LSS 7% bằng tiền 29/05/19 

TMP 15% bằng tiền 29/05/19 

NSS 35% bằng tiền 30/05/19 

PLX 26% bằng tiền 30/05/19 

FOX 10% bằng cổ phiếu 30/05/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VCB: Vietcombank dẫn đầu các công ty Việt Nam lọt Top 2000 doanh 

nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới. Có 4 công ty của Việt Nam góp mặt 

vào bảng xếp hạng The World's Largest Public Companies 2019 của 

Forbes. Trong đó, Vietcombank là cái tên dẫn đầu với thứ hạng số 1.096, 

tăng tới 198 bậc so với năm 2018. 

 TCB: Cho vay mua nhà tiếp tục là lực đẩy bán lẻ, hi vọng được áp dụng 

Basel II trong năm nay. Trong quý đầu năm nay, mảng bán lẻ đã tăng 

trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Điểm ấn tượng trong hoạt động bán 

lẻ quý vừa qua đó là ngân hàng tăng được lượng tiền gửi không kỳ hạn 

(CASA) rất lớn qua chính sách khuyến khích chuyển sang lựa chọn các sản 

phẩm không dùng tiền mặt. Đứng số 1 thị trường về tổng lượng thanh toán 

qua thẻ tín dụng Visa và thẻ ghi nợ. Thị phần về số lượng thẻ của 

Techcombank hiện là 11%. 

 KDH: Dragon Capital tiếp tục rót thêm 450 tỷ thông qua trái phiếu. 

Được biết, trái phiếu đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài 

sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm cùng với mức lãi suất cố định khá cạnh tranh 

lên tới 12%/năm. Về phương án trả nợ, KDH sẽ tiến hành thanh toán 50% 

nợ gốc trái phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; 50% còn lại được Công 

ty thanh toán vào ngày đáo hạn của trái phiếu. 

 TTF: Hoàn tất phát hành 95,6 triệu cổ phần hoán đổi, thu ròng 300 tỷ 

đồng. Tổng thu ròng từ đợt chào bán đạt 300 tỷ đồng. Sau phát hành, Gỗ 

Trường Thành sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát 

hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 

 PDR: Phát Đạt sắp hoàn thành hạ tầng phân khu số 4 Khu đô thị du 

lịch sinh thái Nhơn Hội. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Phát Đạt đã hoàn 

thành thi công trên 70% các hạng mục cơ sở hạ tầng của Phân khu số 4. 

Trong đó, công ty hoàn thành việc san lấp mặt bằng, đang làm đường và 

lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hố ga, bó vỉa bê tông… 

 SBT: TTC Sugar sẽ đầu tư sản xuất phân bón organic. Chủ tịch TTC 

Sugar Phạm Hồng Dương cho rằng thị trường phân bón organic cần khoảng 

13 triệu tấn/năm, trong đó chỉ 30% tự sản xuất. Tận dụng bã mía, tro lò, bã 

bùn, phân bón chăn nuôi, TTC Sugar sẽ xây nhà máy và tăng năng suất lên 

gấp rưỡi chỉ sau một năm. 

 

TIN SÀN HOSE 

 VCG: Không cần đi vay, An Quý Hưng được "cho mượn" hơn 11.000 

tỷ để mua Vinaconex và đầu tư các dự án khác. Với năng lực tài chính của 

An Quý Hưng thì rất khó để doanh nghiệp này có thể trực tiếp đi vay thêm 

để trang trải một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư vào Vinaconex. 

 PVI: HDI Global SE, cổ đông lớn đã mua vào hơn 8,35 triệu cổ phiếu 

PVI từ ngày 14/5 đến 22/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại 

PVI lên hơn 92,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 39,84%. 

 BCM: Đã công bố tài liệu ĐHCĐ, với doanh thu tổng hợp năm 2019 dự 

kiến 5.739 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước 

thuế 1.903 tỷ đồng, tăng 81%. Lợi nhuận sau thuế 1.702 tỷ đồng, tăng 93% 

so với thực hiện 2018. Becamex IDC sẽ trình cổ đông hủy đăng ký giao dịch 

cổ phiếu trên UPCoM và niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Đồng thời, công ty 

cũng trình phương án xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở 49%. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         100.01  SHB            1.49  

POW           28.58  SHS            0.28  

PLX           23.39  ART            0.10  

E1VFVN30           15.19  TIG            0.07  

GEX           10.42  BTW            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (39.62) NTP           (9.00) 

VRE         (33.42) PVS           (0.80) 

VNM         (29.05) HAD           (0.66) 

VHM         (24.76) BCC           (0.53) 

VIC         (23.27) WCS           (0.38) 

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 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 3 
25/06/2019 

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 do nhà đầu tư tiếp tục thận 

trọng trước khả năng cuộc chiến thương mại Mỹ 

- Trung còn kéo dài. Dow Jones giảm 237,32 

điểm, S&P 500 giảm 23,91 điểm, Nasdaq giảm 

29,66 điểm. 

 Giá dầu WTI tăng gần 1% do tình trạng lụt ở 

trung tây Mỹ khiến việc lưu thông dầu thô từ 

kho ở Cushing, bang Oklahoma bị hạn chế. Giá 

dầu WTI tương lai tăng 0,9%, lên 59,14 

USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai đi ngang, 

giữ ở 70,11 USD/thùng. 

 Giá vàng rời đỉnh một tuần trên thị trường 

quốc tế khi USD phục hồi. Giá vàng giao ngay 

tăng 0,08% lên 1.278,90 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 6 tăng 0,27% lên 1.280,55 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ. Tỷ giá USD so 

với yen Nhật giảm 0,07% xuống 109,28. Tỷ giá 

euro so với USD tăng 0,08% lên 1,1168. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bloomberg: Việt Nam sẽ vượt qua Ý, Pháp, Anh và Ấn Độ 

trong top nhà xuất khẩu hàng đầu sang Hoa Kỳ. Dữ liệu 

mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy, lượng nhập khẩu hàng Việt 

Nam của Mỹ đã tăng 40,2% trong quý I/2019 so với cùng kỳ, 

nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc giảm 13,9%. Việt Nam đang 

được hưởng lợi từ việc các doanh nghiệp thay đổi chuỗi cung 

ứng của họ để tránh thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa 

Trung Quốc. 

 Kinh tế Việt Nam được dự báo vượt Singapore vào 2029, 

hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của ngân hàng DBS 

Bank cho hay. Theo dự báo của DBS, kinh tế Việt Nam có 

tiềm năng tăng trưởng khoảng 6-6,5% trong thập kỷ tới, nhờ 

nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh và tăng trưởng năng suất 

trong những năm sắp tới. 

 Sẽ giảm mạnh phí đăng ký doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa 

hoàn thiện dự thảo quy định mức thu, chế độ thu cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, các đối 

tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung 

cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Các tổ chức lớn nhất thị trường hiến kế để Việt Nam lên MSCI EM. Đại diện Dragon Capital cho rằng chuyện này có thể xảy 

ra vào năm 2020 nếu MSCI nhận thấy có tiến bộ trong hệ thống giao dịch đồng thời cho rằng chính phủ Việt Nam nên có kế hoạch 

giảm số lĩnh vực bị hạn chế xuống còn khoảng 20. Họ cũng hy vọng Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ tự động xóa FOL với toàn bộ 

công ty hoạt động trong những lĩnh vực không bị hạn chế. Việt Nam đang dần có vị thế áp đảo trong MSCI FM. Tính đến cuối 

tháng 3, tỷ trọng của Việt Nam là 15,56%, xếp thứ hai chỉ sau Kuwait, 22,78%. 

 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bị phạt 530 triệu đồng do vi phạt một loạt quy định do không đăng ký giao dịch chứng khoán, 

công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có 

thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


