
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.21% -0.66% 

Giá cuối ngày 998.82  105.19  

KLGD (triệu cổ phiếu)  218.98   25.24  

GTGD (tỷ đồng) 4,271.66 246.87 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,413,550 -616,546 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-107.45 -4.94 

Số CP tăng giá 110 49 

Số CP đứng giá 92 220 

Số CP giảm giá 221 98 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GMD 15% bằng tiền 05/11/19 

PHN 15% bằng tiền 05/11/19 

SSC 20% bằng tiền 06/11/19 

NNC 50% bằng tiền 07/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 IBC: Doanh thu 9 tháng đạt trên 1.100 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư 

Apax Holding ghi nhận lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 1.119 tỷ đồng, 

tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, 

giảm nhẹ so với 2018. 

 NVT: Lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ, vượt 81% kế hoạch năm. Lũy kế 9 

tháng, doanh thu thuần CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tăng nhẹ 

3%, ghi nhận gần 224 tỷ đồng. Lãi sau thuế công ty đạt 54,3 tỷ đồng, tăng 

62% so với cùng kỳ năm trước. Công ty hoàn thành được 81% mục tiêu 

doanh thu và vượt 81% mục tiêu LNST. 

 MSN: Lãi ròng quý 3 tăng gấp 3 cùng kỳ lên 2.228 tỷ đồng. Tập đoàn 

Masan ghi nhận doanh thu quý 3/2019 đạt 9.324 tỷ, giảm nhẹ so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 2.228 tỷ đồng, cao gấp 3 cùng kỳ.  

 TID: Tổng công ty Tín Nghĩa báo lãi quý 3 gấp gần 15 lần cùng kỳ. 

Doanh thu thuần Q3/2019 đạt hơn 1.657 tỷ đồng giảm 23%, Công ty lãi sau 

thuế 71 tỷ đồng, tăng gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước. 

 VCG: Vinaconex nới room ngoại lên 49% sau gần 1 năm khóa room. 

Tại ĐHCĐ diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Vinaconex đã loại bỏ, sửa đổi một 

số ngành nghề kinh doanh phù hợp nhằm đủ điều kiện nới room ngoại lên 

mức 49% theo quy định. 

 SCR: TTC Land thay đổi Tổng Giám đốc. Ngày 1/11/2019, Địa ốc Sài 

Gòn Thương Tín quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quốc Thái kiêm nhiệm chức 

danh Tổng Giám đốc. ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng Giám đốc Công ty 

DHA, từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land.  

 CEO:  Báo lãi 435 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 98% kế hoạch 

năm. CTCP Tập đoàn C.E.O ghi nhận Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh 

thu thuần đạt 3.16 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 435,3 

tỷ đồng, tăng 69,2% và hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

 GEX: Gelex báo lãi gần 900 tỷ LNTT 9 tháng. TCT cổ phần Thiết bị điện 

Việt Nam ghi nhận luỹ kế 9 tháng doanh thu đạt hơn 11.000 tỷ, tăng 9,5% 

so với cùng kỳ. LNTT đạt gần 900 tỷ đồng hoàn thành 65% kế hoạch. 

 QCG: Đạt lãi ròng 37 tỷ trong quý 3. Công ty Quốc Cường Gia Lai ghi 

nhận doanh thu thuần q3/2019 đạt 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ. Lãi sau 

thuế đạt 37 tỷ nhờ phát sinh khoản bồi thường hợp đồng 59,7 tỷ.  

 BVH: Lợi nhuận Bảo Việt tăng 12% trong 9 tháng. Lũy kế 9 tháng, lợi 

nhuận sau thuế Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận 1.042 tỷ đồng, tăng 11% so với 

cùng kỳ 2018 và tương đương 85% kế hoạch 2019. Lãi cổ đông công ty mẹ 

đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 12%. 

TIN SÀN HOSE 

 PVX: Lỗ thêm 20 tỷ đồng trong quý 3. Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt 

Nam ghi nhận doanh thu thuần Q3/19 đạt 518 tỷ đồng giảm 18% so với 

cùng kỳ. Công ty lỗ ròng gần 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 27 tỷ đồng. 

 QNS: LNST 9 tháng đạt 807 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần 

đạt 6.048 tỷ đồng, giảm 1,6% so với 9 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận sau 

thuế đạt 807 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ 

 IDC: Becamex IDC báo lãi quý 3 tăng trưởng 25% lên 526 tỷ đồng. 

Doanh thu thuần Q3/2019 đạt hơn 1.391 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 

năm trước. Lãi sau thuế tăng 25% lên 526 tỷ đồng.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           37.17  SHS            0.59  

VJC           15.00  PVS            0.57  

STB           14.60  IDV            0.44  

GAS           13.44  LHC            0.31  

BID           12.11  BAX            0.24  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM       (162.73) NVB           (4.44) 

MSN         (40.14) CEO           (1.51) 

POW         (17.84) MAS           (0.62) 

HDB           (6.97) VCS           (0.50) 

LIX           (5.41) NTP           (0.34) 

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 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 

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ 18/11/2019 

 Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 

11/2019, bao gồm: Hôn người dưới 16 tuổi bị kết tội 

Dâm ô trẻ em; Nâng hạn mức vay cho người lao động 

lên 100 triệu đồng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh 

doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ có nhiều nội 

dung mới, trong đó đã bổ sung khái niệm về Dịch vụ 

phụ trợ bảo hiểm, Cấm cán bộ quản lý thị trường gợi 

ý, đòi hỏi vật chất với người đang bị thanh, kiểm tra. 

 900.000 hộ dân miền Trung mất điện do bão số 5. 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo trung ương về 

phòng chống thiên tai, đến 10h sáng 31-10, bão số 5 

làm 2 người bị thương. Bão số 5 khiến 1 đường dây 

220KV và 9 đường dây 110 KV bị hư hỏng làm 

900.000 hộ dân ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên bị mất điện. 

 Không chi Quỹ Bình ổn, giá xăng tiếp tục giảm. 

Ngày 31/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công 

bố giá cơ sở xăng E5 RON 92 còn 19.252 đồng/lít, 

giảm 218 đồng so với trước đó. Giá cơ sở xăng RON 

95-III xuống 20.445 đồng/lít, giảm 350 đồng. Tương 

tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng xuống tối đa 

16.057 đồng/lít. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội 

địa. Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 

8395/NHNN-TT đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức 

thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ 

điện tử giao dịch thẻ thực hiện các nội dung triển khai áp 

dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. 

 Đại gia dầu khí UAE muốn đầu tư vào năng lượng tái 

tạo, dược phẩm… ở Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí 

Mubadala khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ 

hơn nữa với các đối tác Việt Nam và quốc tế để mở rộng 

đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại Việt Nam. MP 

mong muốn triển khai ý tưởng phát triển tổng thể cụm các 

phát hiện dầu khí có quy mô nhỏ. 

 Nikkei: Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm 

nông nghiệp Đông Nam Á. Việt Nam có thể sản xuất từ 

3,5 đến 5 tấn hạt tiêu mỗi hecta hàng năm, theo nghiên cứu 

từ Olam, vượt xa Ấn Độ và Indonesia, nơi mỗi hecta chỉ 

cho từ 0,5 đến 1 tấn sản phẩm. Năng suất cà phê và các 

nông sản khác tại Việt Nam cũng vượt trội hơn so với các 

đối thủ cạnh tranh. 

TIN VĨ MÔ 

 Ảnh hưởng từ diễn biến xấu thị trường cơ sở, nhiều chứng quyền đồng loạt giảm. Thanh khoản thị trường CW phiên hôm 

qua giảm so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,2 triệu cq (giảm 21,5%), trị giá 11,7 tỷ đồng (giảm 24,5%). Khối 

ngoại đẩy mạnh bán ròng với giá trị đạt 264 triệu đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 321.000 cq. 

 2 mã UPCoM có khớp lệnh ngoài biên độ do sự cố hiển thị giá tham chiếu trong phiên 31/10. Trong đầu phiên giao dịch một 

số mã chứng khoán trên hệ thống UPCoM gặp lỗi trong việc cập nhật giá tham chiếu phiên 31/10/19. Để đảm bảo quyền lợi của 

nhà đầu tư, HNX giữ nguyên kết quả giao dịch đối với các giao dịch có giá khớp lệnh nằm ngoài biên độ trần - sàn. 

 BSC: “Nhóm cổ phiếu ngân hàng có định giá hấp dẫn, là tâm điểm thị trường trong quý 4”. BSC cho rằng nhóm ngành ngân 

hàng với (1) mức định giá hấp dẫn hơn, (2) Nợ xấu xu hướng giảm ở các ngân hàng niêm yết và (3) Tăng trưởng KQKD khả quan 

có thể là nhóm ngành dẫn dắt tăng trưởng VN-Index trong quý 4 năm 2019. 



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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.046 -0.52% 

Hang Sheng 26.907 0.90% 

Nikkei 225 22.927 0.37% 

Kospi 2.083 0.15% 

Shanghai 2.929 -0.35% 

SET 1.601 -0.02% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.33 -0.32% 

USD/CNY 7.0395 -0.22% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.688 -0.21% 

S&P500 VIX 12.33 7.22% 

 Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm bất chấp kết quả lợi nhuận tốt hơn dự báo từ Facebook và Apple cùng với quyết định 

hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm 2019 của Fed. Dow Jones rớt 0.5%, S&P 500 mất 0.3%, Nasdaq Composite hạ 0.1%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do chịu áp lực bởi tồn kho của Mỹ tăng cao và hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc 

chững lại. Giá dầu WTI giảm 0,4% xuống 53,7 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,3% xuống 59,8 USD/thùng. 

 Vàng thế giới tăng hơn 1% vượt mốc 1,500 USD/oz, lên cao nhất trong 5 tuần. Hợp đồng vàng giao ngay cộng 0.77% lên 

1,506.2 USD/oz, hợp đồng vàng giao tháng 12 tiến 1.2% lên 1,514.80 USD/oz, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 26/09/2019 

và là phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 02/10/2019. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tiếp tục giảm sau quyết định hạ lãi suất của Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1155. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,2936. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 108,02. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Hội nghị APEC – nơi ông Trump và ông Tập định ký thỏa thuận 

– đột nhiên bị hủy bỏ. Chile quyết định hủy bỏ sự kiện này vì các 

cuộc biểu tình, theo Tổng thống Chile Sebastian Pinera. 

 Quan chức Trung Quốc không chắc chắn về thoả thuận thương 

mại. Bloomberg News đưa tin, dẫn các nguồn ẩn danh, rằng các quan 

chức Trung Quốc đang nghi ngờ về khả năng đi đến thỏa thuận 

thương mại dài hạn với Mỹ. Nguồn tin tiết lộ, các quan chức Trung 

Quốc lo ngại về tính bốc đồng của Tổng thống Donald Trump và 

nguy cơ ông bất ngờ quay lưng với thỏa thuận. 

Highlight 


