
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.09% -0.04% 

Giá cuối ngày 962.07  103.95  

KLGD (triệu cổ phiếu)  136.37   21.17  

GTGD (tỷ đồng) 3,178.06 227.98 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

12,849,567 563,485 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

262.81 4.75 

Số CP tăng giá 140 63 

Số CP đứng giá 54 57 

Số CP giảm giá 157 60 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

PLC 20% bằng tiền 13/06/19 

IMP 16% bằng tiền 13/06/19 

CTF 10% bằng cổ phiếu 14/06/19 

FRT 10% bằng tiền 14/06/19 

VPD 11% bằng tiền 14/06/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VJC: Doanh thu lũy kế qua kênh thanh toán điện tử của Vietjet Air 

đạt hơn 2 tỷ USD. Trước đây, chúng ta thường nghe vay tiền để mua nhà, 

mua xe hơi thôi. Nhưng hiện nay, khách hàng có thể vay tiền để mua vé 

máy bay mà không cần phải trả tiền mặt", đại diện Vietjet Air cho biết 

 LCG: Tập đoàn IPC liên danh với Licogi 16 làm tổng thầu EPC cho 2 

dự án điện mặt trời 2.300 tỷ. Hai dự án thuộc tỉnh Ninh Thuận, tổng mức 

đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến từ tháng 06/2019 đến 

31/12/2019. Khi hoàn thành, hai dự án sẽ đóng góp vào lưới điện quốc gia 

trên 170 triệu Kwh/năm. 

 DRL: Tổng doanh thu 5 tháng ghi nhận hơn 41 tỷ đồng, hoàn thành 

44% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 29,5 tỷ đồng, thực hiện gần 

55% kế hoạch. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.101 đồng.  

 DXG: Thông báo đã phát hành 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho 

CTCP KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced 

Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam). Đây là trái phiếu 

chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi được xác 

định là 29.228 đồng/cổ phiếu. 

 GMC: CTCP Đầu tư T.T.A, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông 

Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu 

GMC từ ngày 13/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự 

kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại GMC lên hơn 

3,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,63%. 

 TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Công ty mẹ đăng ký 

bán ra 2 triệu cổ phiếu TVB từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa 

thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Tập đoàn Quản lý tài 

sản Trí Việt sẽ giảm sở hữu tại TVB xuống còn hơn 16,07 triệu cổ phiếu, 

tỷ lệ 66,17%. 

 DAH: Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 3 triệu 

cổ phiếu DAH từ ngày 14/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thanh sẽ giảm sở hữu tại DAH 

xuống còn 3,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,23%. 

TIN SÀN HOSE 

 SNZ: Sonadezi muốn thoái vốn khỏi Cảng Phước An. Tổng khối lượng 

thoái vốn là 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 6,82% số cổ phần đang lưu 

hành của PAP. Giá khởi điểm từ 11.200 đồng/cp, tương ứng với số tiền thu 

về tạm tính là 84 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý 

III/2019 dưới hình thức chào bán ra công chúng. 

 OCH: Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, OCH đặt mục 

tiêu doanh thu xấp xỉ 1.147 tỷ đồng và lãi trước thuế 17 tỷ đồng, lần lượt 

tăng 1,4% và giảm gần 80% so với kết quả năm 2018. 

 RGC: Đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 55 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế  đạt gần 4 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 36% so với năm 2018. 

 LCS: Ông Dương Văn Việt, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,7 triệu cổ phiếu 

LCS trong ngày 05/6. Sau giao dịch, ông Việt đã giảm sở hữu tại LCS xuống 

còn 1,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE         124.57  SHS            4.00  

E1VFVN30         118.23  SHB            1.68  

BVH           20.26  MKV            0.30  

PTB           12.42  PLC            0.13  

CRE           12.32  LHC            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (41.01) CSC           (1.02) 

HPG         (13.28) DBC           (0.86) 

HDB         (10.37) AMV           (0.06) 

TRA         (10.03) VGS           (0.05) 

SAB           (7.50) VCG           (0.04) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 giảm nhẹ trong bối cảnh có lo ngại 

mới xuất hiện liên quan cuộc chiến thương mại 

Mỹ - Trung. Dow Jones giảm 14,17 điểm, S&P 

500 giảm 1,01 điểm, Nasdaq giảm 0,6 điểm. 

 Giá dầu đứng yên do ảnh hưởng từ lo ngại kinh 

tế toàn cầu giảm tốc và kỳ vọng OPEC cùng 

đồng minh tiếp tục hạn chế sản lượng trung hòa 

lẫn nhau. Giá dầu Brent tương lai giữ nguyên ở 

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

1 cent lên 53,27 USD/thùng. 

 Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ trên thị trường 

quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 

1.326,80 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 

0,01% lên 1.331,35 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay không thay đổi khi dữ liệu 

kinh tế thúc đẩy Fed giảm lãi suất. Tỷ giá USD so 

với yen Nhật đạt mức 108,5. Tỷ giá euro so với 

USD đạt 1,1330.  

 Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông 

Tập không đến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự 

kiến diễn ra nhân thượng đỉnh G20 vào cuối tháng  

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Sẽ bỏ quy định hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân 20 

triệu đồng/ngày. Sau khi đưa ra lấy ý kiến, NHNN khẳng 

định sẽ bãi bỏ quy định hạn mức giao dịch 20 triệu đồng/ngày 

của ví điện tử cá nhân nhưng giữ nguyên hạn mức 100 triệu 

đồng/tháng. 

 Vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam: Tiềm ẩn không ít 

rủi ro khó lường. Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, việc gia 

tăng đầu tư FDI từ Trung Quốc có thể mang đến một số hệ 

lụy, có thể dẫn tới sự chuyển dịch của dòng vốn FDI chất 

lượng thấp, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi 

trường vào Việt Nam. 

 Bloomberg: Việt Nam cần trấn áp hàng "Trung giả Việt" 

để tránh thuế xuất sang Mỹ. Mặc dù có thể lạc quan về dòng 

đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khi các doanh nghiệp tái cơ 

cấu chuỗi cung ứng của họ, thì rủi ro hàng Trung Quốc giả 

"Made in Vietnam" để tránh thuế cũng rất lớn. 

 Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên 

chức tăng mạnh từ 1/7 tới. Cụ thể, sẽ tăng các khoản phụ cấp 

tính theo mức lương cơ sở; Tăng các khoản phụ cấp tính theo 

% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và 

phụ cấp thâm niên vượt khung; Tăng mức hoạt động phí đối 

với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… 

TIN VĨ MÔ 

 Cổ phiếu Nông dược HAI thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt. HOSE vừa ra quyết định về việc đưa cổ phiếu HAI của CTCP 

Nông dược HAI ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 13/6 và được giao dịch trong cả phiên sáng và phiên chiều. 

 Chứng khoán SSI dự kiến phát hành 6 mã CW dựa trên 4 mã chứng khoán cơ sở, gồm FPT, MWG, MBB và HPG, với các 

kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng vào ngày 28/6 tới đây. 

 APT lên UPCoM chưa bao lâu đã bị hạn chế giao dịch. Lý do được đưa ra là do CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn bị 

âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


