
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.40% -1.03% 

Giá cuối ngày 946.47  103.28  

KLGD (triệu cổ phiếu) 185 31 

GTGD (tỷ đồng) 4,552.21 352.27 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,104,262 -494,640 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-7.27 -13.48 

Số CP tăng giá 72 47 

Số CP đứng giá 41 48 

Số CP giảm giá 238 94 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VTP 
15% bằng tiền 

41,4% bằng cổ phiếu 
04/06/19 

SCS 37% bằng tiền 05/06/19 

NCT 50% bằng tiền 05/06/19 

PNJ 33,3% bằng cổ phiếu 05/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT lên kế hoạch doanh số khối công nghệ đạt 1 tỷ USD vào năm 2021. 

Lãnh đạo FPT cho rằng, thị trường CNTT có giá trị 4,000 tỷ USD, riêng thị 

trường chuyển đổi số chỉ 1,700 tỷ USD nhưng có tốc độ tăng trưởng lớn thì 

con số 1 tỷ USD là hơi khiêm tốn bởi Công ty có thể đạt được tốc độ phát 

triển trung bình 20%/năm. Kết quả kinh doanh 5 tháng 2019 của FPT dự 

kiến khoảng 10,000 tỷ doanh thu, tăng trưởng 18%; lợi nhuận trước thuế 

đạt 1,700 tỷ, tăng trưởng 23%. 

 AMD lên kế hoạch đi ngang trong năm 2019. Theo tài liệu ĐHĐCĐ 

2019, AMD đặt kế hoạch không tăng trưởng so năm trước với doanh thu 

gần 2,670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. Theo kế hoạch, AMD 

sẽ đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng các mỏ và hoàn thiện  lắp đặt dây 

chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, 

sản xuất và đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLCStone. 

 FDC thoái toàn bộ vốn góp tại công ty con. Vừa qua, HĐQT FDC đã nhất 

trí thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư 

Phúc Thịnh Đức. Kết thúc quý đầu tiên của năm 2019, hoạt động kinh doanh 

của FDC khá ảm đạm ghi nhận mức lỗ hơn 5 tỷ đồng và doanh thu thuần 

chỉ đạt gần 51 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. 

 CAV tăng vốn điều lệ cho công ty con lên 789 tỷ đồng. HĐQT CAV vừa 

công bố nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH 

MTV Cadivi Đồng Nai từ 470 tỷ đồng lên 789 tỷ đồng. Về mặt hoạt động 

kinh doanh, kết thúc quý 1/2019, CAV ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 

1,859 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 108 tỷ đồng, tăng 

32% so với cùng kỳ năm 2018. 

 AAA: Liên doanh nhựa VinFast - An Phát (VAPA) chính thức hoạt 

động từ tháng 6. Giai đoạn đầu, VAPA đủ năng lực cung cấp bộ linh kiện 

nhựa cho khoảng 250,000 xe ô tô và 500,000 xe máy/năm. Bên cạnh đó, 

VAPA sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển sản xuất linh kiện, phụ kiện nhựa 

gia dụng khác, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau. 

 GTN: PENM IV đã bán cổ phần GTN cho Vinamilk? PENM IV thông 

báo đã bán toàn bộ 15 triệu cổ phiếu: GTN, tương đương với 6% vốn công 

ty từ 14/5 đến 31/5 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao 

dịch là bán trong đợt chào mua công khai cổ phiếu GTN của Vinamilk., 

tổng số tiền quỹ ngoại có thể thu về 195 tỷ đồng. 



TIN SÀN HOSE 

 VC7 sẽ chi tối đa gần 241 tỷ đồng để mua cổ phiếu VC3 và VMC. Theo 

Nghị quyết HĐQT, VC7 sẽ mua tối đa 6.5 triệu cp, tương ứng với 22.9% vốn 

tại VC3, mức giá tối đa là 23,000 đồng/cp. Cũng với phương thức tương tự 

như trên, VC7 mua tối đa 4.8 triệu cp, tương ứng với 24% vốn của VMC.với 

giá tối đa 19,000 đồng/cp 

 SRA: Bà Lê Thu Huyền, chị bà Lê Thị Quyên - Ủy viên HĐQT SRA 

đăng ký bán ra 700.000 cp từ ngày 05/6 đến 28/6 theo phương thức thỏa 

thuận. Hiện tại, bà Huyền đang nắm giữ 855.000 cổ phiếu SRA, tỷ lệ 4,75%. 

 NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT NHA đăng ký mua 

500.000 cp từ ngày 04/6 đến 02/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

Hiện tại, ông Hoàn đang nắm giữ hơn 2,71 triệu cp NHA, tỷ lệ 18,06%. 

 C69: Ông Lê Minh Tân, Chủ tịch HĐQT C69 đăng ký bán 1,1 triệu cp 

từ ngày 04/6 đến 28/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, 

ông Tân đang nắm giữ 3,1 triệu cp C69, tỷ lệ 31%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           26.97  TNG            1.89  

BVH           24.82  TIG            0.75  

VIC           19.43  SHB            0.23  

MSN           17.98  VCS            0.21  

VCB           17.96  HAD            0.17  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

SBT       (142.38) PVS         (15.00) 

VNM         (17.79) DNP           (0.71) 

PHR         (12.04) BCC           (0.68) 

PVD         (11.91) WCS           (0.16) 

HDC           (5.11) PMP           (0.14) 

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 diễn biến trái chiều do nhà đầu tư lo 

ngại tăng trưởng toàn cầu chững lại. Dow Jones 

tăng 4,74 điểm, S&P 500 giảm 7,61 điểm, 

Nasdaq giảm 120,13 điểm. 

 Giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh lo ngại 

căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Mexico, 

Trung Quốc, leo thang làm suy yếu lực cầu. Giá 

dầu Brent tương lai giảm 1,2%, xuống 61,28 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 0,5%, 

xuống 53,25 USD/thùng. 

 Giá vàng lên mức cao nhất hơn 3 tháng trong 

bối cảnh căng thẳng thương mại. Giá vàng giao 

ngay tăng 0,03% lên 1.325,30 USD/ounce; giá 

vàng giao tháng 8 tăng 0,18% lên 1.330,05 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay lao dốc trên thị trường 

quốc tế vì dự báo giảm lãi suất trong 2019. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 108,3. 

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1244.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN lên kế hoạch hành động chống 'tín dụng đen'. 

Thống đốc NHNN chỉ ra 7 nhiệm vụ chính đối với các Vụ, 

cục chức năng của ngân hàng Nhà nước nhằm chống lại tín 

dụng đen. Trong đó có yêu cầu đề xuất tạo cơ chế quản lí hoạt 

động vay ngang hàng, vay trực tuyến. 

 PMI tháng 5 giảm nhẹ còn 52 điểm. Theo Nikkei, lĩnh vực 

sản xuất của Việt Nam vẫn có triển vọng tốt khi cả số lượng 

đơn đặt hàng mới và sản lượng đều tăng. Tuy nhiên, vấn đề 

sụt giảm lao động dẫn đến PMI có kết quả thấp hơn.. Số đơn 

đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng mạnh trong tháng 5. 

 Điện sinh hoạt có phải đang bù chéo cho sản xuất? Các 

chuyên gia bày tỏ bất bình về cơ chế “bù chéo” khiến giá 

điện bình quân sinh hoạt cao hơn giá điện cho sản xuất. Điều 

này đặt trong bối cảnh nhiều ngành công nghiệp như thép, xi 

măng không mang lại giá trị gia tăng cao mà lại rất ngốn năng 

lượng càng khiến các chuyên gia lo ngại. 

 Chênh lệch lãi suất huy động của các ngân hàng ngày 

càng lớn. Lãi suất huy động trên thị trường những ngày cuối 

tháng 5 đầu tháng 6 đúng có sự điều chỉnh trái chiều ở kỳ hạn 

dài và do đó đã kéo giãn rộng hơn khoảng cách lãi suất của 

các ngân hàng. Có ngân hàng huy động tiền gửi kỳ hạn dài 

6,8%/năm nhưng có nơi sẵn sàng chi trả đến 8,6%/năm. 

TIN VĨ MÔ 

 Lỗ lũy kế 628 tỷ đồng, công ty liên kết của Satra lên UPCoM. CTCP Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn chính thức đưa 8,8 

triệu cổ phiếu APT giao dịch trên UPCoM từ ngày 7/6 tới đây với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên 2.500 đồng/cp. 

 Thị trường vốn và câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp. Những bất cập liên quan đến cơ chế, định mức tín nhiệm, công bố 

thông tin và tính minh bạch của doanh nghiệp được chỉ ra là rào cản cho sự phát triển của kênh trái phiếu doanh nghiệp. 

 Dragon Capital dẫn đầu nhóm thoát hàng. Sau thời gian dài trầm lắng, tuần qua, các quỹ đầu tư có một tuần giao dịch sôi 

động, nổi bật nhất là động thái thoát hàng của các quỹ thuộc nhóm Dragon Capital. Ước tính nhóm quỹ Dragon Capital thu về 

hơn 319.8 tỷ đồng sau hàng loạt giao dịch thoái vốn trong tuần trước. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


