
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.23% 0.00% 

Giá cuối ngày 969.34  105.32  

KLGD (triệu cổ phiếu) 160 21 

GTGD (tỷ đồng) 4,060.98 231.17 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,470,570 -184,515 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-689.34 -6.9 

Số CP tăng giá 127 64 

Số CP đứng giá 60 56 

Số CP giảm giá 164 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HVN 10% bằng tiền 31/05/19 

AC4 15% bằng tiền 31/05/19 

PSL 25% bằng tiền 31/05/19 

CTB 10% bằng tiền 31/05/19 

VSC 
15% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
03/06/19 

VCS 20% bằng tiền 03/06/19 

DSC 30% bằng tiền 03/06/19 

CSC 10% bằng tiền 03/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FCN: Raito Kogyo Co., Ltd. đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành 

cổ phiếu với số lượng 19,5 triệu cổ phiếu, ứng với 17,13% vốn Fecon. Giao 

dịch được lưu ký qua Trung tâm lưu ký Việt Nam ngày 28/5. 

 NLG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đăng ký bán 500.000 cổ phiếu 

từ 11/6 đến 10/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện tổ chức 

này nắm giữ 5,6 triệu cổ phiếu, ứng với 2,34% vốn. 

 VIC: VinFast Fadil bản thương mại xuất hiện tại đại lý. Bản thương mại 

của VinFast Fadil đã được đưa về kho các đại lý VinFast-Chevrolet trên 

toàn quốc. Theo thông tin từ người bán, xe Fadil sẽ được cho chạy thử, bắt 

đầu từ ngày 1/6 đến 15/6. Sau đó, những khách hàng đã đặt trước sẽ được 

bàn giao xe. Một người đặt xe Fadil chia sẻ rằng họ được thông báo nhận 

xe vào ngày 17/6. 

 VJC: Phiên 30/5/2019 khối ngoại tập trung bán thỏa thuận VJC. Cụ 

thể, Khối ngoài đã bán tập trung chủ yếu vào VJC với 5,6 triệu cổ phiếu, 

tương ứng 706 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận. 

 GEX: Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Ngọc đăng ký mua 690.000 

cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu từ 3/6 đến 30/6. Bà Ngọc chưa sở hữu cổ phần 

trước giao dịch. 

 HBC: Pyn Elite Fund không còn là cổ đông lớn tại Xây dựng Hòa Bình. 

Cụ thể, Pyn Elite Fund đã bán ra 1 triệu cổ phiếu HBC, qua đó giảm lượng 

sở hữu xuống còn 9,14 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,66% và không còn 

là cổ đông lớn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 23/5/2019. 

 HRC: Cao su Hòa Bình lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế quý II tăng 

5% so với cùng kỳ. Trong quý II, Cao su Hòa Bình sẽ tổ chức ra quân khai 

thác, trang bị vật tư vườn cây, thiết kế miệng cạo, mở miệng cạo mới... 

Công ty phấn đấu khai thác 133 tấn cao su, chế biến 200 tấn (trong đó sản 

lượng thu mua 50 tấn, gia công 30 tấn). 

 TLG: Hợp tác với NWL Cayman, đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu 

lên 25% doanh thu đến cuối năm 2020. Thiên Long Group (TLG) đã phát 

triển mạnh những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chẳng hạn, Thiên Long 

tăng tiêu thụ bút chất lượng cao như thương hiệu Bizner, ngoài ra Công ty 

cũng tham mảng máy tính học sinh (thuộc lĩnh vực văn phòng phẩm) và 

một số sản phẩm khác trong tương lai. 

TIN SÀN HOSE 

 BHA: CTCP Hưng Doanh Việt đã bán toàn bộ 16,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 

25% vốn vào ngày 23/5. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Bắc Hà mua hơn 10 

triệu cổ phiếu để tăng nắm giữ lên gần 16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,2% trong 

thời gian 23/5-27/5. 

 DFC: Thành viên BKS Phạm Hồng Trung đăng ký mua 345.050 cổ phiếu 

từ ngày 31/5 đến 28/6. Hiện ông Trung chưa sở hữu cổ phần DFC. 

 BOT: Công ty TNHH Tiến Đại Phát đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu từ 

ngày 31/5 đến 28/6. Hiện tổ chức này sở hữu 23,79 triệu cổ phiếu, ứng với 

59,48% vốn công ty. 

 VOC: Công ty đề ra doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước 

thuế 290 tỷ đồng, tăng 12% so thực hiện năm 2018.  

 VNT: CTCP Transimex, cổ đông lớn đã mua vào hơn 230.000 cổ phiếu 

từ ngày 26/4 đến 24/5. Sau giao dịch, Transimex sở hữu tỷ lệ 12,03% VNT 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           73.72  CDN            4.00  

PLX           19.36  SHB            1.75  

HVN           15.77  TNG            0.68  

BVH           13.77  TIG            0.36  

NVL             8.86  AMV            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC       (690.07) PVS           (8.22) 

VHM         (33.84) SHS           (3.61) 

VNM         (28.67) CSC           (1.90) 

HBC         (27.93) WCS           (0.52) 

HPG         (18.32) DNP           (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 

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 TNHH Nhà nước Một thành 

viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế 
26/06/2019 

 Phố Wall tăng nhẹ nhưng đà tăng bị hạn chế 

bởi những bình luận mẫu thuẫn nhau giữa 

Washington và Bắc kinh về chiến tranh thương 

mại. Dow Jones tăng 43,47 điểm, S&P 500 tăng 

5,85 điểm, Nasdaq tăng 20,41 điểm. 

 Giá dầu giảm gần 4%, xuống thấp nhất hơn 

2 tháng do tồn kho tại Mỹ giảm ít hơn kỳ vọng 

và lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc vì chiến 

tranh thương mại. Giá dầu Brent tương lai giảm 

3,7% xuống 66,87 USD/thùng, Giá dầu Brent 

tương lai giảm 3,7% xuống 66,87 USD/thùng. 

 Giá vàng phục hồi lên mức cao hai tuần khi 

dữ liệu của Mỹ thúc đẩy hi vọng Fed giảm lãi 

suất. Giá vàng giao ngay tăng 0,17% lên 1.290,3 

USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 tăng 0,26% 

lên 1.290,45 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD giảm nhẹ nhưng ở gần mức cao hai 

năm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá USD so với 

yen Nhật giảm 0,24% xuống 109,24. Tỷ giá euro 

so với USD tăng 0,02% lên 1,1133.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN sẽ hợp tác với Bộ Tài chính Mỹ về việc Việt Nam 

lọt danh sách giám sát trong báo cáo về "Chính sách kinh tế 

vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ". 

Báo cáo đưa danh sách 9 quốc gia cần giám sát bao gồm Việt 

Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ireland, 

Singapore, Malaysia. 

 Thanh toán di động của Việt Nam tăng trưởng gần 170% 

năm 2018 trong khi thanh toán internet tăng 19,5%. NHNN 

cho biết bên cạnh các trụ cột khác, thanh toán điện tử là một 

trong những trụ cột quan trọng đóng góp vào triển khai thành 

công chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. 

 Xăng dầu, điện gây áp lực lên lạm phát. Viện Nghiên cứu 

kinh tế và chính sách đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng cho 

nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019. Kịch bản thứ nhất, 

GDP tăng trưởng 6,56% và lạm phát cả năm 4,21%. Kịch bản 

thứ hai, tăng trưởng GDP 6,81%, lạm phát 4,79%. Theo Viện, 

các đợt điều chỉnh giá các dịch vụ công cũng như điều chỉnh 

tăng giá xăng dầu đã được thực hiện từ đầu năm 2019 sẽ gây 

áp lực lớn làm gia tăng lạm phát. Tính đến hết tháng 4-2019, 

chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng khoảng 2,93% và đang trong 

xu hướng đi lên. 

TIN VĨ MÔ 

 TV2 sẽ lên sàn HoSE với giá tham chiếu 151.000 đồng/cp và giao dịch chính thức từ ngày 6/6. Tổng khối lượng niêm yết là 

12,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 123 tỷ đồng. Biên độ dao động trong ngày đầu tiên là ±20%. 

 Chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao từ biến động thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc? Theo VDSC, không thể 

phủ nhận rằng Việt Nam có mối tương quan khá lớn với Hàn Quốc và Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cũng 

như VN-Index có mối tương quan khá chặt chẽ với Kospi, SHCOMP. 

 HOSE đón doanh nghiệp bất động sản thứ 49. Sáng ngày 30/05/2019, hơn 13 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại Dịch vụ 

TNS Holdings đã chính thức niêm yết tại HOSEvới mã TN1, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30,000 đồng/cp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


