
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.68% 0.53% 

Giá cuối ngày 1,015.59  105.75  

KLGD (triệu cổ phiếu)  241.33   23.13  

GTGD (tỷ đồng) 5,183.19 279.17 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

3,730,450 14,600,690 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

253.84 132.32 

Số CP tăng giá 165 49 

Số CP đứng giá 106 220 

Số CP giảm giá 152 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 

 HPX: CTCP đầu tư Hải Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý III với 

doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 480 tỷ và 33,7 tỷ, tăng 1.800% và 

1.518%. Theo giải trình, khoản lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ do sự đóng 

góp của các công ty con mới đi vào hoạt động. 

 NVL: Vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland 

vừa mua xong hơn 13,2 triệu cổ phiếu từ ngày 3/10 đến 30/10. Giao dịch 

tương đương 31% tổng số lượng đăng ký mua vào (43 triệu cổ phiếu). Lý 

do không mua hết cổ phiếu đăng ký là chưa kịp hoàn tất việc nhận chuyển 

nhượng cổ phiếu trong thời hạn đăng ký mua. 

 VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa khai trương hoạt 

động văn phòng đại diện tại khu Trung tâm Manhattan, TP New York. 

Văn phòng này sẽ thực hiện các chức năng như kết nối với khách hàng hiện 

hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị trường 

và ngành tài chính - ngân hàng; hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài 

chính tại Hoa Kỳ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để thiết lập các 

mối quan hệ; tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của 

ngân hàng trong các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ. 

 BID: BIDV thông báo hoàn tất phát hành riêng lẻ 603,3 triệu cổ phiếu 

cho đối tác KEB Hana Bank, tương đương 15% vốn điều lệ, với giá 

33.640 đồng/cổ phần. Tổng giá trị giao dịch hơn 20.295 tỷ đồng và ngân 

hàng thu ròng 20.208 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau chào bán nâng lên 40.220 tỷ 

 VHM: HĐQT của CTCP Vinhomes đã thông qua Nghị quyết về 

phương án mua tối đa 60 triệu cp làm cổ phiếu quỹ. Mục đích mua cổ 

phiếu quỹ nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông do Công ty đánh 

giá thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn giá trị thực. 

 SCR: CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín công bố báo cáo tài chính hợp 

nhất quý III với doanh thu tăng 47%, đạt 321 tỷ đồng. Trong đó, 87% 

doanh thu này đến từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản. Biên 

lợi nhuận gộp giảm từ 33% cùng kỳ năm trước còn 3% trong quý này.  

 MWG: Lợi nhuận Thế Giới Di Động giảm tháng thứ 5 liên tiếp, Bách 

Hóa Xanh thiếu nguồn cung do trời mưa. Tính riêng tháng 9, Thế Giới 

Di Động đạt doanh thu 7.908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 279 tỷ đồng. 

Cả 2 con số này đều thấp nhất trong vòng 6 tháng qua. Trong đó, lợi nhuận 

của công ty đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp. 

 VJC: Vietjet đặt mua tiếp 20 tàu bay tầm xa A321XLR và 2 buồng lái 

mô phỏng để đào tạo phi công. Đơn đặt hàng mới của Vietjet sẽ nâng tổng 

đặt hàng của hãng với Airbus lên 186 tàu và những chiếc A321XLR đầu 

tiên sẽ bàn giao cho Vietjet từ năm 2023. 

 

TIN SÀN HOSE 

 TCW: CTCP Kho Vận Tân Cảng đạt lãi ròng gần 49 tỷ đồng trong 9 

tháng đầu năm, tăng 17% so với cùng kỳ do doanh thu cung cấp dịch vụ 

tăng hơn 25 tỷ đồng, tương đương tăng 5%. 

 PGV: Genco 3 báo lãi sau thuế 488.5 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 69% 

so với cùng kỳ. Riêng trong quý 3, doanh thu thuần tăng trưởng 16.5% lên 

mức 10,441.6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện thương 

phẩm tăng mạnh 1,048 triệu kWh so với quý 3 năm ngoái. 

 VSF: Xuất khẩu gạo của Việt Nam trầm lắng, Vinafood II báo lỗ ròng 

hơn 73 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE         104.46  NVB        131.08  

VHM           74.11  CEO            1.39  

VNM           53.89  SHS            0.30  

VCB           50.40  TNG            0.24  

VIC           40.53  SHB            0.13  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KDH         (46.83) MAS           (0.52) 

MSN         (23.01) S55           (0.17) 

ROS         (20.72) HHP           (0.12) 

SSI         (19.85) DGC           (0.12) 

NVL           (6.83) IVS           (0.09) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 

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 

 Chăn, nệm từ Trung Quốc tráo xuất xứ Việt Nam. 

Container chứa 317 kiện hàng xuất xứ Trung Quốc, 

nhập về Việt Nam qua cảng Cát Lái, nhưng khi  

lực lượng chức năng khui mở công, phát hiện hàng 

gắn “made in Vietnam. Lô hàng do Công ty TNHH 

Cao su Talalay Việt Nam nhập khẩu. Với tổng 2.780 

sản phẩm, có giấy chứng nhận xuất xứ C/O from E, 

xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 600 triệu đồng. 

 Đầu năm 2021 sẽ khởi công sân bay Long Thành. 

Phó Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, 

địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung 

tiếp theo sau khi Quốc hội thông qua Báo cáo nghiên 

cứu khả thi giai đoạn 1, bảo đảm tiến độ khởi công 

Dự án vào đầu năm 2021. 

 Giá vàng SJC lên mức cao nhất trong nhiều tuần. 

Mỗi lượng vàng SJC cuối tuần tăng thêm 100.000 

đồng, lên 42,19 triệu đồng/lượng và cao nhất trong 4 

tuần qua. Như vậy, trong 3 ngày qua, mỗi lượng vàng 

tăng khoảng 350.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức 

cao nhất của giá vàng kể từ đầu tháng 10 đến nay, sau 

nhiều ngày lình xình dưới ngưỡng 42 triệu 

đồng/lượng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng lại mua trái phiếu của ngân hàng. Các ngân 

hàng đang là người chơi tích cực nhất trên thị trường trái 

phiếu, không chỉ ở trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh 

nghiệp mà còn ở chính trái phiếu do các tổ chức tín dụng 

khác phát hành. Việc mua trái phiếu lẫn nhau thời gian qua 

chủ yếu nhằm mục tiêu giúp cải thiện nguồn vốn trung, dài 

hạn, cũng như để đối phó với yêu cầu giảm tỷ trọng vốn 

ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của Nhà nước. 

 Một loạt doanh nghiệp dầu khí vượt kế hoạch lợi nhuận 

sau 9 tháng. Nhìn chung, ngành dầu khí vẫn cho thấy bức 

tranh hoạt động kinh doanh kém sắc trong quý III. Dù vậy, 

nhiều doanh nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

cả năm sau 9 tháng do đặt kế hoạch kinh doanh thấp. 

 Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động 

sản. Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người 

thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc 

chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản 

thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”. Các cơ 

quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ 

“rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao. 

TIN VĨ MÔ 

 4 doanh nghiệp chậm nộp BCTC trên HoSE. HoSE vừa có quyết định nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý III với 

4 doanh nghiệp gồm CTCP Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Đầu tư và Thương mại 

DIC và CTCP Vận tải biển Việt Nam. 

 C71 bị xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin đúng hạn do Công ty không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy 

định pháp luật. Bao gồm các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019 và Báo cáo 

thường niên năm 2018. 

 Lợi nhuận 9 tháng của một loạt đại gia phân bón Bình Điền, Lâm Thao, Đạm Phú Mỹ sụt giảm tới 70-80% so với cùng kỳ, 

thậm chí có doanh nghiệp lỗ nặng như Đạm Hà Bắc, DAP Vinachem. Giá cổ phiếu các doanh nghiệp ngành phân đạm cũng "theo 

trend" kết quả kinh doanh. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.347 1.11% 

Hang Sheng 27.101 0.72% 

Nikkei 225 22.851 -0.33% 

Kospi 2.100 0.80% 

Shanghai 2.958 0.99% 

SET 1.593 -0.56% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.12 -0.24% 

USD/CNY 7.0375 -0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.714 1.54% 

S&P500 VIX 12.33 -0.24% 

 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào ngày thứ Sáu khi tâm lý nhà đầu tư nhận được hỗ trợ từ dữ liệu việc làm tại Mỹ mạnh hơn 

kỳ vọn. Dow Jones vọt 1.1%, S&P 500 tiến 1%, Nasdaq Composite cũng 1.1%. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều từ đầu tuần. Giá dầu WTI giảm 0,2% xuống 56 USD/thùng, trong khi đó giá dầu Brent 

tăng 0,2% lên 61,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trong phiên giao dịch sớm. Giá vàng giao ngay giảm 0,13% xuống 1.512,30 USD/ounce; vàng giao 

tháng 12 giảm 0,11% xuống 1.515,05 0USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay giảm trên thị trường thế giới. Tỷ giá euro so với USD đạt mức 1,1164. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD tăng 0,01% lên 1,2936. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 108,23. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn kỳ vọng từ phía nhà phân tích. Cụ thể, 

bảng lương phi nông nghiệp ghi nhận tăng thêm 128 nghìn lao động 

mới trong tháng 10/2019, trong khi các nhà kinh tế học chỉ kỳ vọng 

tăng trưởng 75 nghìn lao động. Ngoài ra, chỉ số PMI tháng 10 chỉ đạt 

mức 48,3 điểm nhưng các yếu tố cấu thành của chỉ số PMI lại cho 

thấy bức tranh tươi sáng hơn. 

 Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ thu hẹp đáng kể. 

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc - nền kinh tế thứ tư châu Á - 

với Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-10/2019 chỉ ở mức 10 tỷ USD, 

giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Highlight 


