
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.48% -0.20% 

Giá cuối ngày 962.90  103.99  

KLGD (triệu cổ phiếu)  154.89   16.29  

GTGD (tỷ đồng) 3,834.41 211.12 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

8,960,057 555,313 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

174.51 3.5 

Số CP tăng giá 158 56 

Số CP đứng giá 57 49 

Số CP giảm giá 132 74 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VGT 6% bằng tiền 11/06/19 

TRA 10% bằng tiền 12/06/19 

FCM 5% bằng tiền 12/06/19 

FOX 10% bằng tiền 13/06/19 

VND 5% bằng tiền 13/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vingroup xây thêm nhà máy sản xuất điện thoại. Công suất nhà 

máy này tăng gấp 25 lần so với công suất hiện tại. Vingroup khởi công xây 

dựng nhà máy công suất lớn hơn do được thị trường đón nhận tích cực, được 

nhiều đơn đặt hàng gia công từ các đối tác lớn từ châu Âu và Mỹ. 

 NKG: NKG "lao" về đáy hơn 3 năm, SMC muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 

5%. SMC vừa thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Thép Nam Kim 

theo kế hoạch Công ty sẽ mua 6,3 triệu cổ phiếu NKG để tăng tỷ lệ sở hữu 

từ 1,54% lên 5%. Giá mua là theo thị trường và thỏa thuận, thời gian thực 

hiện dự kiến trong quý 2-3/2019. 

 TCB: Techcombank được áp dụng tiêu chuẩn Basel II. TCB vừa được 

Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016 quy định 

tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

(phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ ngày 1/7. 

 HPX: Ngày 10/6, HĐQT đã có quyết định phê duyệt phương án bán 

một phần diện tích thương mại tại tầng 1 và 5 thuộc tòa B2 – Dự án tổ 

hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, Hà Nội, cho 

bên nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu tư Đại Đông Á hoặc Công ty TNHH 

MTC BEA Leasing. 

 VHC: Ngày 7/6, HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng 25% cổ phần 

sở hữu tại Octogone Holdings Pte. Ltd và 35% cổ phần sở hữu tại Công 

ty TNHH Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang. 

 KMR: Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 

8.034.741 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 5/6/2019. 

 REE: Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 300.918 cp. Trước 

giao dịch Platium Victory sở hữu 77.211.503 cp (tỷ lệ 24,9%). Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 13/6 đến 12/7/2019. 

 HPG: Biên lợi nhuận Hoà Phát có thể giảm do giá bán giảm, giá quặng 

sắt tăng. Theo chứng khoán TP HCM, nhu cầu trong nước yếu do mùa mưa 

đang tới và ít dự án xây dựng, hạ tầng mới. Hơn nữa, khi giá giảm, các đại 

lý thường giữ tồn kho ở mức rất thấp vì lo ngại giá sẽ xuống thấp hơn. Điều 

này càng kéo giảm nhu cầu tiêu thụ. 

TIN SÀN HOSE 

 TVP: CTCP Dược Aikya đăng ký mua 3.407.704 cp. Trước giao dịch công 

ty Aikya sở hữu 6.707.993 cp (tỷ lệ 60,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

11/6 đến 4/7/2019. 

 IBD: Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc, đã bán 350.000 cổ phiếu, 

giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.600 cổ phiếu, tỷ lệ 1,12% và 

không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 31/5 đến 4/6. 

 CIA: Đã thông qua việc chào bán 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

với tỷ lệ thực quyền 185:100, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời 

gian thực hiện trong năm 2019. Bên cạnh đó, CIA cũng thông qua việc phát 

hành hơn 1,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tương đương tỷ lệ 10%. 

Thời gian thực hiện cũng dự kiến trong năm 2019. 

 CT3: Ông Trần Quốc Đoàn - Tổng Giám đốc, đã mua 156.044 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 568.160 cp (tỷ lệ 7,1%). Giao dịch thực hiện 

ngày 3/6/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30         103.92  BCC            2.56  

VIC           54.14  TNG            1.49  

VCB           19.38  SHS            1.02  

POW           18.30  TIG            0.90  

VJC           12.79  CSC            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (65.29) DBC           (0.75) 

VNM         (38.05) WCS           (0.64) 

VHM           (9.93) VGS           (0.38) 

VHC           (8.35) PVS           (0.20) 

SAB           (4.60) VMC           (0.15) 

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 tăng điểm với Dow Jones có ngày 

tăng thứ 6 liên tiếp, dài nhất 13 tháng, sau khi 

Mỹ bỏ kế hoạch áp thuế với hàng hóa Mexico. 

Dow Jones tăng 78,74 điểm, S&P 500 tăng 

13,39 điểm, Nasdaq tăng 81,07 điểm. 

 Giá dầu ngày 10/6 giảm hơn 1% do căng thẳng 

thương mại tiếp tục đe dọa lực cầu dầu thô trong 

khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn như Nga, Arab 

Saudi chưa nhất trí gia hạn thỏa thuận hạn chế 

sản lượng. Giá dầu Brent tương lai giảm 1,6% 

xuống 62,29 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai 

giảm 1,4% xuống 53,26 USD/thùng. 

 Giá vàng lao dốc 1% khi Mỹ và Mexico đạt 

thỏa thuận thương mại. Giá vàng giao ngay giảm 

0,98% xuống 1.326,7 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 8 giảm 1,11% xuống 1.331,15 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trên thị trường 

quốc tế. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,36% 

lên 108,5. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,14% 

xuống 1,1315 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng 5 tháng tăng 5,74%, tín dụng đối với doanh nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tăng cao nhất với 14,33% trong 5 

tháng đầu năm. Nửa cuối năm còn lại, NHNN định hướng 

kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro 

như bất động sản, chứng khoán; tăng cường quản lý rủi ro đối 

với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng... 

 18 quỹ đầu tư cam kết rót khoảng 10.000 tỷ đồng cho 

startup Việt Nam trong 3 năm tới. Những cam kết về rót 

vốn được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo Việt Nam diễn ra trong sáng 10/6. 

 Doanh nghiệp sẽ được "quyết" chính sách tiền lương. 

Doanh nghiệp được quyền xây dựng thang lương, bảng lương, 

quy chế trả lương, tiến tới giảm dần sự can thiệp của nhà nước 

vào chính sách tiền lương trong doanh nghiêp...theo góp ý xây 

dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) mới. 

 Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng thêm 150.000 tỷ 

trong 4 tháng đầu năm. Theo số liệu thống kê của NHNN, 

đến ngày 30/4, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đạt hơn 

11,2 triệu tỷ đồng tăng 150.000 tỷ (tương đương 1,36%) so 

với cuối năm 2018. 

TIN VĨ MÔ 

 Quỹ đầu tư tuần (3-9/6): Nhiều quỹ lớn vẫn bán cổ phần. Số liệu công bố trong tuần qua cho thấy nhiều quỹ lớn trên thị 

trường vẫn đang bán cổ phần tại nhiều doanh nghiệp. PENM IV Germany GmbH & Co. KG thông báo đã bán toàn bộ 15 triệu 

cổ phiếu CTCP GTNfoods, Pyn Elite bán 1 triệu cổ phần Tasco và 1 triệu cổ phần DLG; Dragon Capital tiếp tục bán 850 ngàn 

cổ phiếu PNJ và 200 ngàn DIG. 

 Lỗ 200 triệu USD trong 6 năm, quỹ bất động sản Vinaland của VinaCapital chuẩn bị dừng hoạt động. Tính đến ngày 

31/12/2018, Vinaland đã hoàn tất thoái vốn khỏi toàn bộ các dự án bất động sản trong danh mục. Trong đó, có nhiều dự án quy 

mô lớn và mang lại hàng chục triệu USD cho quỹ. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


