
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.50% -0.22% 

Giá cuối ngày 951.16  103.06  

KLGD (triệu cổ phiếu) 162 17 

GTGD (tỷ đồng) 3,350.07 216.43 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

7,916,460 -979,190 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

191.94 -12.34 

Số CP tăng giá 158 70 

Số CP đứng giá 64 53 

Số CP giảm giá 132 63 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SCS 37% bằng tiền 05/06/19 

NCT 50% bằng tiền 05/06/19 

PNJ 33,3% bằng cổ phiếu 05/06/19 

PMS 15% bằng tiền 06/06/19 

HGM 55% bằng tiền 06/06/19 

EVE 10% bằng tiền 06/06/19 

HTN 15% bằng tiền 07/06/19 

MCH 45% bằng tiền 07/06/19 

WCS 200% bằng tiền 07/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HAG: Em trai bầu Đức muốn bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu HAGL., 

tương đương 0,54%. Mục đích nhằm cân đối tài chính cá nhân, thời gian 

giao dịch từ ngày 7/6-6/7/2019, thông qua khớp lệnh trên sàn hoặc thoả 

thuận. 

 DXG: Đất Xanh chuyển nhượng cổ phần tại 4 đơn vị về Bất động sản 

Hà An, tổng giá trị 1.462 tỷ đồng. Ngày 3/6/2019, Tập đoàn Đất Xanh 

thông qua nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh, gồm 

4 mảng hoạt động chính: Dịch vụ BĐS, Đầu tư phát triển dự án BĐS, BĐS 

Khu công nghiệp và Xây dựng & Vật liệu xây dụng. 

 SBT: Thành Thành Công Biên Hòa chào bán 44 triệu cổ phần ưu đãi 

cổ tức. Theo đó SBT dự kiến phát hành 44.466.668 cổ phần ưu đãi cổ tức 

có chuyển đổi chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư, có thời hạn 6,5 năm kể 

từ thời điểm phát hành. Cổ phần ưu đãi cổ tức bị hạn chế chuyển nhượng 

trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Giá chào bán cao nhất 45.000 

đồng/cổ phần và thấp nhất 30.000 đồng/cổ phần.  

 PNJ: Sau Thế giới di động, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ 

lệ sở hữu PNJ xuống còn 7,6%. Cụ thể, Nhóm quỹ do Dragon Capital 

quản lý vừa tiếp tục bán ra 850 nghìn cổ phiếu PNJ, qua đó giảm sở hữu 

xuống còn 12,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,6%. 

 PTL: Phó Giám đốc Petroland đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu PTL. 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/6 đến 4/7/2019 theo phương thức thỏa 

thuận và/hoặc khớp lệnh. Hiện ông Thanh đang là cổ đông lớn sở hữu gần 

13,43 triệu cổ phiếu PTL tương ứng 13,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết đang lưu hành của công ty. Nếu giao dịch thành công ông Thanh nâng 

tổng lượng sở hữu lên gần 23,43 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 23,58%. 

 SCR: Vinachem đấu giá thành công cổ phần Cao su Sao Vàng, thu về 

195 tỷ đồng. Tổng khối lượng mà Vinachem bán được là hơn 4,2 triệu cổ 

phiếu, tương đương 15% vốn SRC. Trong đó, 3 nhà đầu tư cá nhân mua 

hơn 2,8 triệu cổ phiếu và 1 nhà đầu tư tổ chức mua gần 1,4 triệu đơn vị. Giá 

đấu thành công bình quân là 46.454 đồng/cp, cao hơn chỉ 1 đồng so với giá 

khởi điểm mà Vinachem đưa ra.  

 HLG: Ngày 3/6, HOSE đã có công văn nhắc nhở đề nghị công ty khẩn 

trương công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 trước ngày 

10/6 tới đây. Nếu không, cổ phiếu HLG sẽ bị đưa vào diện tạm ngừng giao 

dịch. 

TIN SÀN HOSE 

 HUT: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra 1 triệu cổ phiếu 

HUT trong ngày 23/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HUT 

xuống còn hơn 26,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,88%. 

 SIC: CTCP ANZA, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu SIC 

trong ngày 31/5/2019. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SIC lên 

hơn 9,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 39,68%. 

 KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn, Phó giám đốc đăng ký bán thoái vốn toàn 

bộ hơn 524.000 cổ phiếu KTT, tỷ lệ 17,75% từ ngày 05/6 đến 28/6 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

 C4G: Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng 

ký mua 370.000 cp. Mục đích nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư. Giao dịch thực 

hiện từ 04/06/2019 đến 03/07/2019.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           78.35  TIG            0.36  

VIC           23.06  VCS            0.32  

NVL           14.14  DGC            0.16  

VCB           12.81  VIX            0.15  

BVH           12.74  HAD            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           (6.63) PVS           (4.93) 

VJC           (5.93) CEO           (2.22) 

HDB           (3.83) SHB           (2.11) 

YEG           (2.93) DTD           (1.18) 

HCM           (2.89) TNG           (1.05) 

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 TNHH Nhà nước Một thành 

viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế 
26/06/2019 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Bình Phước 
25/06/2019 

 Fed cho biết sẵn sàng hạ lãi suất nếu cần 

thiết.  Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra 

dấu hiệu rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng 

nới lỏng chính sách tiền tệ để cứu nền kinh tế và 

hành động phù hợp để duy trì đà tăng trưởng. 

 Phố Wall tăng hơn 2% sau khi chủ tịch Fed 

Jerome Powell để ngỏ khả năng hạ lãi suất. Dow 

Jones tăng 512,4 điểm, S&P 500 tăng 58,82 

điểm, Nasdaq tăng 194,1 điểm. 

 Giá dầu tăng hơn 1% nhờ Phố Wall đi lên, kéo 

giá dầu thô thoát đáy 4 tháng trong phiên. Giá 

dầu Brent tương lai tăng 1,1%, lên 61,97 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 0,4% 

lên 53,48 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay ổn định sau khi đạt mức cao 

nhất gần 3 tháng với hi vọng về một đợt giảm lãi 

suất Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 

còn 1.324,8 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 

tăng 0,1% lên 1.330,05 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ sau những bình 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất qua đêm liên ngân hàng chạm mức thấp nhất 

trong 8 tháng. Trong tuần cuối tháng 5, mặc dù NHNN hút 

ròng liên tục tới 30.149 tỉ đồng nhưng lãi suất qua đêm trên 

liên ngân hàng đã giảm không ngừng xuống mức thấp nhất 

trong 8 tháng gần đây tại 2,87%/năm. Chênh lệch lãi suất qua 

đêm của VND - USD hiện ở mức 0,6%/năm. 

 Trốn thuế Mỹ, giới đầu tư Trung Quốc ồ ạt tới Việt Nam. 

Riêng 5 tháng đầu năm nay, đầu tư nước ngoài đạt 16,74 tỉ 

USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là các 

công ty đến từ Hong Kong với tổng vốn đầu tư 5,08 tỉ USD. 

Làn sóng đầu tư Trung Quốc mạnh vào Việt Nam đã tạo ra 

cuộc cạnh tranh khốc liệt về lao động. 

 Thương chiến Mỹ-Trung: Việt Nam sẽ thay đổi các chính 

sách thương mại. Cán cân thương mại hàng hóa tháng Năm 

đã thâm hụt 1,3 tỷ USD và tính chung 5 tháng, Việt Nam nhập 

siêu khoảng 548 triệu USD. Để tạo thế chủ động trong phát 

triển kinh tế, Bộ Công Thương sẽ chủ động thay đổi các chính 

sách thương mại; triển khai giải pháp toàn diện và sự tham 

gia của các Bộ ngành, địa phương nhằm định hướng, hỗ trợ 

có hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Loại Argentina, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index được nâng lên 18,22%, xếp 

thứ 2 sau Kuwait với 31,45%.Việc Argentina bị loại khỏi danh mục, trong khi Việt Nam được nâng tỷ trọng được kỳ vọng giúp 

dòng vốn đổ mạnh hơn vào thị trường Việt Nam. 

 Phụ Gia Nhựa sắp lên sàn. Ngày 03/06/2019, CTCP Phụ Gia Nhựa đã nhận quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 Một cá nhân và tổ chức bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. UBCKNN đã ra Quyết định xử phạt đối với ông 

Trần Quốc Toàn và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Kỹ thuật D&B vì đã có hành vi vi phạm công bố thông tin. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


