
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.98% -0.92% 

Giá cuối ngày 959.88  104.35  

KLGD (triệu cổ phiếu) 137 27 

GTGD (tỷ đồng) 3,246.84 359.87 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,834,450 227,432 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

203.71 -1.04 

Số CP tăng giá 90 70 

Số CP đứng giá 60 52 

Số CP giảm giá 200 78 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

BMP 25% bằng tiền 04/06/19 

VTB 15% bằng tiền 04/06/19 

HPG 30% bằng cổ phiếu 04/06/19 

ARM 20% bằng tiền 04/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HBC: Nhiều tín hiệu tích cực từ thu hồi công nợ, đẩy mạnh nguồn thu 

từ lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng. Chính sách tăng cường quản trị khoản 

phải thu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thể hiện qua chỉ số phải thu 

khách hàng (gồm phải thu ngắn hạn khách hàng và phải thu theo tiến độ kế 

hoạch hợp đồng xây dựng)/Doanh thu đã giảm từ 56% tại 31/12/2018 xuống 

còn 51% tại 31/03/2019.  

 PNJ: Nhóm Dragon Capital bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu PNJ. Ngày 27/5, 

nhóm quỹ Dragon Capital đã bán hơn 1,74 triệu cổ phiếu CTCP Vàng bạc 

Đá quý Phú Nhuận, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,15% xuống 8,1% vốn, 

tương ứng còn 13,5 triệu cổ phiếu.  

 KDC: Thay đổi chiến lược, KIDO mục tiêu lãi trước thuế tăng 70% lên 

300 tỷ đồng. KIDO vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, 

ghi nhận kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, tăng 9% 

và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2018. Với chỉ 

tiêu trên, HĐQT dự kiến chia cổ tức 2019 với tỷ lệ 12% bằng tiền. 

 EIB: Eximbank chốt lịch họp ĐHĐCĐ vào ngày 21/6. Trước đó, cuộc 

họp này được dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 nhưng bất thành do không đủ 

65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Lịch họp được dời lại vào ngày 

26/5 nhưng phía ngân hàng cho biết cần thêm thời gian để chuẩn bị hoàn 

thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức cuộc họp được đồng nhất và thành công, 

nên cuộc họp lại buộc phải hoãn lần nữa.  

 E1VFMVN30: VNM ETF phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá hơn 

8 triệu USD trong tuần giao dịch cuối tháng 5. Ngoài ra, quỹ VFMVN30 

ETF sau giai đoạn “bất động” đã phát hành mới 4 triệu chứng chỉ quỹ, tương 

ứng giá trị 58 tỷ đồng trong tuần qua. 

 FRT: FPT Retail muốn làm dịch vụ chuyển phát thư tín, hàng hóa. 

FRT vừa trình cổ đông kế hoạch bổ sung hai ngành nghề kinh doanh là bưu 

chính và chuyển phát, đồng thời sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp phù hợp với 

Luật hiện hành. Nội dung này sẽ được thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 18/6. 

 TPB: Đăng ký mua tối đa 24 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 

11/6 đến 10/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguyên tắc xác 

định giá theo các quy định của pháp luật. 

TIN SÀN HOSE 

 TV4: EVN muốn bán đấu giá cổ phần TV4, giá khởi điểm 59.400 

đồng/cp. Theo đó, EVN dự kiến bán đấu giá hơn 11,3 triệu cổ phần, tương 

đương 71,6% vốn điều lệ TV4, với số tiền dự kiến thu về khoảng 671 tỷ đồng. 

 PIV: Nguyên Chủ tịch dùng 42 tài khoản thao túng giá, kiểm toán nêu 

loạt ý kiến liên quan hàng tồn, công nợ với nhóm khách hàng Trung 

Quốc…Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan Công an, hậu quả do hành vi 

thao túng cổ phiếu PIV của bà Hoàng Thị Hoài gây ra chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với bà Hoàng Thị Hoài với số tiền 600 triệu đồng. Được biết, bà 

Hoàng Thị Hoài bị miễn nhiệm chức danh HĐQT của PIV vào ngày 

29/6/2018. Theo dữ liệu giao dịch gần nhất vào ngày 6/7/2018, bà Hoài sở 

hữu hơn 1,6 triệu cp PIV, tương ứng với tỷ lệ 9,46%. 

 API tiến hành mua lại 22,8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Cụ thể, API đã tiến 

hành mua lại 2.228 trái phiếu trước hạn của 6 nhà đầu tư, trong tổng số 5.000 

trái phiếu đã phát hành cho 124 nhà đầu tư. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           41.66  TIG            0.82  

VCB           26.34  ART            0.23  

PLX           26.06  SHB            0.18  

HVN           21.38  TNG            0.16  

NVL           20.70  HVT            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (48.03) PVS           (1.57) 

VHM           (7.76) DNP           (0.85) 

SSI           (6.08) INN           (0.35) 

YEG           (4.89) PMP           (0.11) 

DPM           (2.82) DBC           (0.09) 

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 

Công ty Cổ phần Môi trường và 

Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 
28/06/2019 

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 phiên cuối tuần giảm điểm sau khi 

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo áp 

thuế với hàng hóa Mexico, làm gia tăng lo ngại 

chiến tranh thương mại có thể dẫn đến suy thoái. 

Dow Jones giảm 354,84 điểm, S&P 500 giảm 

36,8 điểm, Nasdaq giảm 114,57 điểm. 

 Giá xăng dầu tiếp tục đà giảm từ cuối tuần 

trước do lo ngại bất ổn thương mại. Giá dầu 

WTI giảm 0,6% xuống 52,8 USD/thùng, giá dầu 

Brent giảm 0,5% xuống 63,6 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trên trường quốc tế 

trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao 

ngay tăng 0,2% lên 1.307,70 USD/ounce; giá 

vàng giao tháng 8 tăng 0,14% xuống 1.312,95 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD chưa ghi nhận nhiều biến động 

trong phiên giao dịch sớm khi chờ đợi các dữ 

liệu kinh tế sắp công bố. Tỷ giá USD so với yen 

Nhật đạt mức 108,27. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,04% lên 1,1171. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đến ngày 21/5, tăng trưởng tín dụng đạt 5,07%. Theo 

thông tin từ Văn phòng Chính phủ , sau 5 tháng đầu năm thị 

trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt; tăng trưởng 

tín dụng tính đến ngày 21/5/2019 tăng 5,07% so với cuối năm 

2018 (cùng kỳ tăng 5,42%); mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. 

 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6. Say rượu không 

được lên máy bay; săn bắn, giết động vật rừng bị phạt đến 400 

triệu đồng; giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã và 

không nhập khẩu máy móc cũ quá 10 năm tuổi là những quy 

định nổi bật có hiệu lực từ tháng 6. 

 Ngành mía đường trong bối cảnh 'thập diện mai phục'. 

Trong bối cảnh ngành mía đường đang chịu nhiều sức ép từ 

tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu đường ngày càng gia 

tăng và khó thể kiểm soát, việc gia nhập và thực thi Hiệp định 

ATIGA theo lộ trình từ đầu năm 2020 sẽ càng tạo ra những 

áp lực rất lớn đối với ngành mía đường. 

 Việt Nam sẽ trở thành cường quốc điện mặt trời? Dự kiến 

có thêm 49 nhà máy điện mặt trời hoà lưới điện trong tháng 

6 này, nâng tổng công suất điện mặt trời lên 5.000MW trong 

một thời gian ngắn. Dữ liệu do EVN công bố tháng 3 vừa rồi 

cho thấy đã có 141 dự án điện mặt trời được phê duyệt bổ 

sung quy hoạch. 



TIN VĨ MÔ 

 Chứng khoán Việt ngóng Covered Warrant. Triển khai chứng quyền có đảm bảo từ cuối tháng 6 sẽ mang đến cơ hội mới cho 

cả nhà đầu tư, CTCK và dần hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam 

đang kín “room” nước ngoài và lộ trình nới trần sở hữu của nhà đầu tư ngoại chưa được giải quyết, chứng quyền có bảo đảm sẽ 

là một công cụ kỹ thuật thay thế. 

 Vỡ kịch bản 'Sell in may': Tự doanh CTCK mua ròng đạt đỉnh 2 năm, khối ngoại 'gom' hơn 3.900 tỉ đồng nhờ thỏa thuận 

lớn. Thống kê giao dịch tháng 5/2019, khối ngoại mua ròng 3.992 tỉ đồng trên toàn thị trường nhờ giao dịch thoả thuận VIC. 

Đây là tháng mua ròng mạnh nhất của khối ngoại trên HOSE kể từ tháng 11/2018. Tự doanh cũng ‘gom’ 1.397 tỉ đồng với tâm 

điểm là cổ phiếu VHM. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


