
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.06% 1.14% 

Giá cuối ngày 958.28  104.21  

KLGD (triệu cổ phiếu)  148.03   26.64  

GTGD (tỷ đồng) 3,302.11 289.08 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

6,515,090 200 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

15.18 -0.81 

Số CP tăng giá 209 96 

Số CP đứng giá 51 53 

Số CP giảm giá 83 47 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BMI 12% bằng tiền 10/06/19 

PMG 11% bằng cổ phiếu 10/06/19 

NLG 2,92% bằng tiền  10/06/19 

DHA 20% bằng tiền 11/06/19 

TYA 17.7% bằng tiền 11/06/19 

HDG 25% bằng cổ phiếu 11/06/19 

UDJ 12% bằng tiền 11/06/19 

HEM 15% bằng tiền 11/06/19 

VGT 6% bằng tiền 11/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 SII: Hạ tầng nước Sài Gòn muốn phát hành tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. 

qua phương án phát hành cổ phiếu cổ đông hiện hữu. Theo phương án này, 

SII dự kiến phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo 

mệnh giá là hơn 374 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 58% (. Giá chào bán cho 

cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thông qua là 16.900 đồng/cp. Thời gian 

thực hiện ngay trong năm 2019. Vốn điều lệ sau khi phát hành của SII sẽ 

được nâng từ 645 tỷ đồng lên 1.019,4 tỷ đồng. 

 PDR: Phát Đạt phát hành tiếp 150 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 14%/năm. 

Cụ thể, PDR thông qua việc phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu không chuyển 

đổi, có tài sản đảm bảo với mệnh giá mỗi trái phiếu 100 triệu đồng. Lãi suất 

trái phiếu 14%/năm với kỳ hạn một năm kể từ ngày phát hành. Tiền lãi được 

trả 3 tháng /lần, trả sau, vào ngày trả lãi. Dự kiến Phát Đạt thực hiện trong 

quý II hoặc III. 

 FCN: Fecon dự kiến lãi 6 tháng tăng 176% do bán vốn dự án điện mặt 

trời.  Lũy kế nửa đầu năm, dự kiến doanh thu và lãi sau thuế lần lượt 1.206 

tỷ đồng và 150,3 tỷ đồng, tăng 30% và 176% so với cùng kỳ 2018. 

 SSI: SSI sẽ phát hành 6 chứng quyền đảm bảo (CW) với 4 cổ phiếu 

MWG, HPG, FPT và MBB. Khối lượng dự kiến từ 1-3 triệu đơn vị.  

 VIC: Thị phần VSmart của Vingroup đã đuổi kịp Mobiistar chỉ sau 6 

tháng ra mắt, lên kế hoạch vươn ra các thị trường khu vực trong năm nay. 

Số liệu mới nhất từ GfK cho thấy trong 4 tháng đầu 2019, thương hiệu điện 

thoại của tập đoàn Vingroup, Vsmart đã chiếm khoảng 2% thị phần di dộng 

Việt Nam. So với tỷ lệ gần 47% của Samsung hay 22% của Oppo, con số 

này có vẻ khiêm tốn nhưng không lép vế nhiều so với các thương hiệu phổ 

biến còn lại trên thị trường hiện nay như Nokia, Vivo  hay Realme... 

 BID: Ký kết hợp đồng tín dụng cho thuỷ điện Phúc Long. Theo hợp 

đồng này, BIDV Đại La cam kết cấp cho CTCP Thủy điện Phúc Long khoản 

vay với số tiền là 492 tỷ đồng, bao gồm phát hành L/C và bảo lãnh thanh 

toán, tương ứng với 65% tổng chi phí đầu tư của Dự án. 

 PC1: Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hương đăng ký bán gần 1,1 triệu 

cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận từ ngày 13/6 đến 30/6. Hiện bà 

Hương sở hữu gần 1,5 triệu cổ phiếu. 

TIN SÀN HOSE 

 VIB: Ông Đặng Quang Tuấn, con Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đã mua 1,4 

triệu cổ phiếu và tăng nắm giữ lên 37,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,96% trong 

thời gian 27/5-5/6. Cùng thời gian đó, bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ Chủ tịch 

Đặng Khắc Vỹ cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu để sở hữu 37,7 triệu cổ phiếu, 

tỷ lệ 4,97%. 

 NDN: Sẽ bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu quỹ. Nhà Đà Nẵng bán cổ phiếu 

quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn. 

Nguyên tắc xác định giá là lấy giá bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất. Số 

lượng đặt bán mỗi ngày từ 105.000 đến 350.000 cổ phiếu. 

 MPC: Thuỷ sản Minh Phú chính thức lên tiếng về cáo buộc tránh thuế 

chống bán phá giá tại Mỹ. MPC không phủ nhận việc có nhập khẩu tôm từ 

Ấn Độ với tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nguyên liệu nhằm bổ sung nguyên 

liệu chế biến, bù đắp cho sự thiếu hụt tôm nguyên liệu tại Việt Nam. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 139.33  TIG  0.47  

VIC 10.96  TNG  0.16  

HVN 9.86  SRA  0.15  

NVL 7.80  PVI  0.14  

BVH 5.32  SHB  0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

TNG (39.14) PVS (0.81) 

BCC (31.41) INN (0.62) 

S55 (30.09) VBC (0.24) 

DS3 (25.23) WCS (0.13) 

HHP (20.91) PTI (0.12) 

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 

 Phố Wall phiên cuối tuần tiếp tục tăng điểm 

nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất và sự lạc quan vào 

đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Mỹ - Mexico 

gia tăng. Dow Jones tăng 263,28 điểm, S&P 500 

tăng 29,85 điểm, Nasdaq tăng 126,55 điểm. 

 Giá xăng dầu tăng nhẹ khoảng 0,8% sau khi 

tăng mạnh vào cuối tuần trước nhờ dấu hiệu 

nguồn cung tiếp tục được thắt chặt. Giá dầu WTI 

tăng 0,8% lên 54,5 USD/thùng, giá dầu Brent 

tăng 0,7% xuống 63,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trong phiên giao dịch 

sớm trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay 

giảm 0,47% xuống còn 1.338,75 USD/ounce; 

giá vàng giao tháng 8 giảm 0,47% xuống 

1.333,60 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD tăng nhẹ ngay từ đầu tuần. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật tăng 0,28% lên 108,48. Tỷ 

giá euro so với USD giảm 0,13% xuống 1,1316.  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng 'khát' vốn trung dài hạn. Nhiều ngân hàng đang 

đẩy mạnh huy động vốn các kỳ hạn dài nhằm chủ động chuẩn 

bị cho lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung 

dài hạn của ngân hàng Nhà nước khi ồ ạt phát hành trái phiếu, 

chứng chỉ tiền gửi và chủ động cơ cấu nguồn vốn. 

 Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá 

sản. Nợ công trong năm 2018 cơ bản được kiểm soát an toàn, 

song chưa bền vững khi mới bố trí trả lãi, chưa trả được gốc, 

nhiều đại dự án thua lỗ. Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung tái 

cơ cấu các khoản nợ, phát triển thị trường vốn trong nước, 

kiểm soát chặt chẽ nợ nước ngoài. 

 'Nhiều công ty Việt sẽ bị nhà đầu tư Trung Quốc thôn 

tính'. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư từ Trung 

Quốc sẽ gia tăng các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh 

nghiệp Việt Nam dẫn tới nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt 

Nam sẽ bị thâu tóm. 

 Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị tăng vốn cho 'Big 4'. Với 

việc 4 ngân hàng Nhà nước đang có tổng tài sản và dư nợ tín 

dụng chiếm thị phần trên dưới 50% toàn hệ thống ngân hàng, 

HHNH cho rằng, nếu không sớm tăng vốn điều lệ sẽ ảnh 

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. 

TIN VĨ MÔ 

 FTSE Vietnam Index thêm mới POW, loại HNG khỏi danh mục trong kỳ review quý 2/2019. Tỷ trọng cổ phiếu HNG trong 

danh mục FTSE Vietnam ETF hiện vào khoảng 1,3% (3,8 triệu USD) và quỹ sẽ bán toàn bộ cổ phiếu HNG trong 2 tuần kế tiếp. 

 SSI Retail Research: Cơ hội Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng không nhiều khi cho biết trong đánh giá cụ thể về 

mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối, MSCI đã không còn lưu ý về thanh khoản thấp của thị trường như báo cáo năm 2018. 

Nếu Luật Chứng khoán sửa đổi có thể được thông qua và có hiệu lực thì Việt Nam nhiều khả năng sẽ được cân nhắc đưa vào 

danh sách theo dõi ngay sau đó. 

 Tuần mới đón 4 doanh nghiệp lên UPCoM. Các doanh nghiệp gồm CTCP Bất động sản Dầu khí, CTCP Cấp nước Nam Định, 

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị MHDI3, CTCP CMISTONE Việt Nam lần lượt đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


