
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.06% -0.34% 

Giá cuối ngày 995.87  104.68  

KLGD (triệu cổ phiếu)  249.47   16.36  

GTGD (tỷ đồng) 4,127.15 219.23 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,588,930 -171,000 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-79.68 -2.33 

Số CP tăng giá 128 52 

Số CP đứng giá 95 240 

Số CP giảm giá 196 75 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

MVC 8% bằng tiền 30/10/19 

DBT 10% bằng tiền 30/10/19 

SCS 30% bằng tiền 31/10/19 

HU3 12% bằng tiền 31/10/19 

ACL 15% bằng tiền 31/10/19 

AGX 10% bằng tiền 04/11/19 

LBM 15% bằng tiền 04/11/19 

APC 
Quyền mua giá 25.000 đ, 

Tỷ lệ 1:1 
04/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TMT: 9 tháng lỗ 6 tỷ đồng trong khi kỳ vọng 2019 có lãi gần 62 tỷ đồng. 

CTCP Ô tô TMT ghi nhận lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần 

đạt 995 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ và lỗ ròng gần 6 tỷ đồng trong khi 

cùng kỳ lãi gần 8 tỷ đồng. 

 MWG: LNST quý 3 giảm xuống còn 855 tỷ sau 2 quý liên tiếp đạt trên 

1.000 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Thế giới Di động ghi nhận doanh thu Q3/2019 

đạt 25.486 tỷ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 855,5 tỷ đồng, 

tăng 32% so với mức 648 tỷ cùng kỳ. 

 BMP: Giảm lãi trước thuế 9 tháng về 410 tỷ đồng, thực hiện 76% chỉ 

tiêu. Nhựa Bình Minh ghi nhận lũy kế 9 tháng đầu 2019, doanh thu thuần 

đạt 3.178 tỷ đồng, tăng gần 16%. Lãi trước thuế hơn 410 tỷ đồng, giảm hơn 

2% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 74% chỉ tiêu 

doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận 

 REE: LNST quý 3 của Cơ điện lạnh REE tăng 32% so với cùng kỳ. 

CTCP Cơ điện lạnh ghi nhận quý 3 doanh thu công ty đạt 1.227 tỷ đồng, 

tăng nhẹ so với doanh thu 1.193 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Lãi sau 

thuế đạt 413,7 tỷ đồng, tăng 32,4%. 

 VRE: Lãi ròng quý 3 tăng 29% lên 717 tỷ đồng. CTCP Vincom 

Retail ghi nhận Trong quý 3, công ty đạt hơn 2.200 tỷ đồng doanh thu, giảm 

740 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi gộp vẫn tăng nhẹ. LNST của cổ đông công 

ty mẹ trong quý 3 đạt 717 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. 

 OGC: Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 23% so với cùng kỳ. CTCP Tập 

đoàn Đại Dương ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 đạt 586,5 tỷ đồng, tăng 

11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 81,22 tỷ đồng, tăng 

23,4% so với cùng kỳ. 

 IDI: Quý 3 lãi 58 tỷ đồng giảm 59% so với cùng kỳ. IDI ghi nhận doanh 

thu thuần Q3/2019 đạt 1.742 tỷ đồng tăng 22%. Giá vốn tăng mạnh làm cho 

LNST thuộc về công ty mẹ chỉ hơn 58 tỷ đồng, giảm 59% so với Q3/2018.  

 HDC: Lợi nhuận quý 3 gấp 6 lần cùng kỳ. CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - 

Vũng Tàu ghi nhận doanh thu Q3/2019 cao gấp đôi cùng kỳ đạt 165 tỷ 

đồng. Lãi sau thuế đạt 25 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm 2018. 

 HTN:  LNST quý 3 giảm 63% so với cùng kỳ. CTCP Hưng Thịnh Incons 

ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 đạt gần 751 tỷ đồng, tăng 32% so với 

cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 14,6 tỷ đồng, giảm 63% cùng kỳ. 

 PVD: PVDrilling báo lãi quý 3 sụt giảm 82%. PVD ghi nhận doanh thu 

thuần Q3/2019 đạt 1.069 tỷ đồng – giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. 

LNST thu về 17 tỷ đồng, giảm 82%. 

 

TIN SÀN HOSE 

 VSN: Giá vốn giảm mạnh, Vissan tăng 42% lãi ròng 9 tháng, đạt 149 

tỷ đồng. Luỹ lế 9 tháng đầu năm, Vissan đạt 3.522 tỷ doanh thu, tăng 10% 

và lợi nhuận trước thuế thu về 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 149 tỷ đồng, 

cùng khoảng 42% so với cùng kì năm 2018. 

 GVR: Tập đoàn Cao su báo lãi quý III gấp 2,5 lần cùng kỳ. Trong 

Q3/2019, công ty ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 5.334 tỷ đồng.  Lãi sau 

thuế đạt gần 1.220 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           40.21  TNG            0.66  

HPG           24.45  BAX            0.53  

VRE             7.71  VMC            0.18  

E1VFVN30             4.36  IDV            0.13  

GAS             3.73  TTT            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         (29.08) PVS           (1.52) 

ROS         (26.08) CEO           (1.17) 

MSN         (22.43) NTP           (0.84) 

VCB         (19.90) DHT           (0.19) 

VJC         (12.85) MAS           (0.19) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Haneco 
01/11/2019 

HSX 

Công ty Cổ phần Cảng An Giang 30/10/2019 

Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn 

Đầu tư Bình Dương 
06/11/2019 

Công ty Cổ phần In Tổng hợp  

Cần Thơ 
14/11/2019 

Công ty Cổ phần Đăng kiểm  

Tây Ninh 
15/11/2019 

 Làn sóng nhượng quyền thương hiệu ở Việt Nam 

vẫn mạnh mẽ. Việt Nam hiện đứng thứ 8/12 thị 

trường hàng đầu được Hiệp hội Nhượng quyền quốc 

tế xác định là có giá trị nhất cho việc mở rộng toàn 

cầu.  

 Nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản: Gian nan khắc 

phục cảnh báo. Trong đó, các ngành chức năng dồn 

lực tập trung khắc phục 4 nhóm khuyến nghị của EC: 

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý xây dựng hệ 

thống kiểm soát toàn diện cho việc chống khai thác bất 

hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; tăng 

cường công tác quản lý tàu cá; tăng cường các biện 

pháp giải quyết hiện trạng tàu cá Việt Nam vi phạm 

vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh việc truy xuất nguồn 

gốc thủy sản từ khai thác. 

 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 

tăng 9.5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 10.8%, ngành khai khoáng tăng nhẹ nhờ khai thác 

than tăng cao. Sản xuất công nghiệp Việt Nam tháng 

10/2019 ước tính tăng 2.7% so với tháng trước và tăng 

9.2% so với cùng kỳ năm trước 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá xăng dầu, thịt lợn tăng kéo CPI 10 tháng tăng 

2,48%. CPI tháng 10/2019 tăng 0,59% so với tháng trước. 

Trong mức tăng 0,59% này có 10/11 nhóm hàng hóa và 

dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống tăng cao nhất 1,04%. Lạm phát cơ bản tháng 

10/2019 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,99% so 

với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 

tháng 2019 tăng 1,92% so với bình quân cùng kỳ 2018. 

 Chưa ngân hàng nào vượt trần tín dụng dù cho vay 

tăng gần 30%. Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN cho biết 

phần lớn ngân hàng tăng trưởng cho vay cao đều có quy 

mô tài sản không quá lớn. Các ngân hàng thương mại vẫn 

đề xuất được nới thêm tín dụng nhưng việc xét duyệt nới 

chỉ tiêu tín dụng với các ngân hàng dựa trên nhiều yếu tố. 

 Xuất siêu ước 7 tỷ USD. Theo số liệu vừa công bố của 

Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa 10 tháng 2019 ước tính đạt 427,05 tỷ USD. Trong đó, 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 217,05 tỷ USD, tăng 

7,4% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu lớn 

nhất sang Mỹ với 49,9 tỷ USD, nhập khẩu lớn nhất từ 

Trung Quốc với 62 tỷ USD. 

TIN VĨ MÔ 

 SSI ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND gồm trái phiếu CTCP EuroWindow Holding, trái phiếu CTCP Đầu tư Con 

Cưng và trái phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long Taseco. S-BOND ra đời với mục tiêu chia sẻ cơ hội đầu tư, giúp nhà 

đầu tư đa dạng hóa danh mục bên cạnh danh mục cổ phiếu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 

 Thị trường CW phân hóa trở lại, tuy nhiên, sắc đỏ vẫn có phần chiếm ưu thế hơn với 18/37 mã giảm, trong khi có 15 mã tăng 

giá, các CW dựa theo cổ phiếu REE, VHM và VNM giao dịch theo chiều hướng tích cực. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,9 triệu 

cq, tương ứng giá trị giao dịch ở mức gần 9 tỷ đồng, giảm 4,6% về khối lượng và 23% về giá trị so với phiên trước. 

 Quỹ ETF nội VFMVN30 đến kỳ tái cơ cấu danh mục. Ngày 1/11 tới, Quỹ VFMVN30 ETF sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục định 

kỳ lần cuối cùng của năm 2019. Trong đợt cơ cấu lần này, Công ty Chứng khoán MB nhận định, Quỹ sẽ không thêm hay bớt cổ 

phiếu nào, mà chỉ thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ thành phần.  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.071 -0.07% 

Hang Sheng 26.786 -0.39% 

Nikkei 225 22.974 0.47% 

Kospi 2.093 -0.04% 

Shanghai 2.954 -0.87% 

SET 1.591 -0.33% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.68 -0.09% 

USD/CNY 7.0658 -0.03% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.837 -0.49% 

S&P500 VIX 13.2 0.69% 

 Phố Wall giảm điểm, S&P 500 mất đỉnh lịch sử, kết thúc đợt tăng 4 ngày liên tiếp. Dow Jones giảm 0,07%, S&P 500 giảm 

0,08%, Nasdaq giảm 0,59%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do thị trường dự đoán tồn kho dầu thô Mỹ tăng trong khi sự lạc quan về thỏa thuận thương 

mại Mỹ - Trung giảm dần. Giá dầu WTI giảm 0,2% xuống 55,3 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,4% xuống 60,8 USD/thùng.  

 Giá vàng ngày hôm nay suy yếu vì áp lực từ các tin tức kinh tế tích cực. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.486,90 

USD/ounce; vàng giao tháng 12 giảm 0,05% xuống 1.489,15 0USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay bình ổn chờ đợi cuộc họp Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1112. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2864. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt mức 108,88. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ cân nhắc gia hạn miễn thuế quan đối với hàng hóa Trung 

Quốc. Mỹ sẽ cân nhắc gia hạn đợt miễn thuế quan đối với 34 tỷ USD 

hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong lúc hai quốc gia đang cố 

gắng tiến tới một thỏa thuận thương mại, văn phòng của Đại diện 

Thương mại Mỹ (USTR) cho biết trong ngày thứ Hai (29/10). 

 Hồng Kông chìm vào suy thoái. Ông Trần Mậu Ba, Cục trưởng Cục 

Tài chính Hồng Kông, hôm qua thông báo đặc khu hành chính của 

Trung Quốc đã chính thức rơi vào giai đoạn suy thoái kinh tế. Ông 

Trần cũng cảnh báo Hồng Kông hầu như vô phương đạt được mức 

dự báo tăng trưởng thường niên từ 0 - 1% như kỳ vọng. 

Highlight 


