
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.67% 0.80% 

Giá cuối ngày 1,022.43  106.60  

KLGD (triệu cổ phiếu)  232.78   23.93  

GTGD (tỷ đồng) 5,180.34 312.02 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-788,670 -62,070 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

59.89 -0.23 

Số CP tăng giá 145 57 

Số CP đứng giá 93 247 

Số CP giảm giá 185 63 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

BID 14% bằng tiền 07/11/19 

LGL 12% bằng tiền 08/11/19 

TTD 11% bằng tiền 08/11/19 

HT1 12% bằng tiền 11/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CTG: VietinBank có thêm 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu tính vào vốn cấp 

2. CTG đã phân phối thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2019 

cho tổng cộng 1.885 nhà đầu tư cá nhân và 151 nhà đầu tư tổ chức. 

 FRT: Chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 496 tỷ doanh thu. Chuỗi nhà 

thuốc Long Châu thuộc quản lý của FPT Retail ghi nhận doanh thu 9 tháng 

đầu năm 2019 đạt 496 tỷ đồng tăng trưởng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Kế hoạch đến năm 2020, FRT dự kiến sẽ mở được 700 nhà thuốc Long 

Châu với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng. 

 ROS: FLC Faros trúng thầu tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại 

tại Gia Lai, dự án thuộc tập đoàn FLC. Tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng.  

 AAA: 9 tháng hoàn thành 74% doanh thu và 85% lợi nhuận sau thuế. 

Lũy kế 9 tháng, CTCP Nhựa An Phát Xanh đạt 7.406 tỷ đồng doanh thu và 

520 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương đương tăng 28% và 174% so với 

cùng kỳ. Công ty ghi nhận hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 85% kế 

hoạch lợi nhuận sau thuế. 

 VJC: Vietjet khai trương 2 đường bay mới. Hãng hàng không Vietjet 

cùng liên doanh Vietjet Thái Lan tổ chức khai trương 2 đường bay thẳng 

đến Udon Thani từ Bangkok và Chiang Rai (Thái Lan). Các đường bay bắt 

đầu khai thác hàng ngày từ 25,26/11. 

 KBC: Lợi nhuận quý III còn một nửa . Tổng công ty Phát triển Đô thị 

Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 tăng 39%, đạt hơn 916 tỷ 

đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 44%, còn 221 tỷ đồng. Lợi nhuận 

thuộc công ty mẹ giảm 50%, còn 110 tỷ đồng.  

 SGN: SAGS báo lãi ròng cao nhất từ khi lên sàn. CTCP Phục vụ Mặt đất 

Sài ghi nhận doanh thu quý III tăng 22% cùng kỳ, lên 391 tỷ đồng. Lợi 

nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 82 tỷ đồng, tăng 22%. Đây là mức 

lợi nhuận cao nhất từ khi SAGS lên sàn 

 TTF: Nâng tổng lỗ 9 tháng lên gần 500 tỷ đồng. Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành ghi nhận doanh thu Q3/2019 đạt 112,5 tỷ đồng, giảm hơn 

63% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ 178 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ thua 

lỗ hơn 33 tỷ. Luỹ kế 9 tháng, Công ty ghi nhận Lỗ gần 498 tỷ đồng, giảm 

so với mức thua lỗ khoảng 765 tỷ cùng kỳ.. 

 DRH: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Tấn Đạt đăng ký 

mua 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện qua phương thức khớp 

lệnh, từ ngày 7/11 đến 6/12. Sau giao dịch, ông Đạt nắm giữ 2,3 triệu cp. 

 

TIN SÀN HOSE 

 VIB: VIB thu xếp cấp tín dụng hợp vốn 780 tỷ đồng cho EVN. Dự án 

được tài trợ là nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 tại Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận. 

  SIP: Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi quý III gấp 7,5 lần cùng kỳ. CTCP 

Đầu tư Sài Gòn VRG báo cáo doanh thu quý III tăng 38% cùng kỳ, đạt 

1.129 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý III là 187 tỷ 

đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ. 

 MCH: LNST quý 3 giảm gần 7% về mức 910 tỷ đồng. Doanh thu thuần 

Q3/2019 đạt 4.509 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 

đạt 910 tỷ đồng, giảm 6,7%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           47.60  VC3            0.74  

HCM           37.54  SHS            0.33  

VRE           19.90  CEO            0.27  

POW           17.54  WCS            0.23  

VNM           16.32  SLS            0.18  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (34.76) PVS           (0.87) 

ROS         (24.43) NTP           (0.62) 

MSN         (12.24) TNG           (0.32) 

PVD         (10.67) HUT           (0.29) 

VHM           (8.05) DNP           (0.11) 

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 

 11 thủy điện từ Trung Quốc làm giảm 50% phù sa 

lưu vực sông Mekong. Qua khảo sát, các công trình 

phía Trung Quốc đã tác động đáng kể tới lượng phù 

sa, bùn cát, làm giảm hơn 50% tổng lượng phù sa 

hàng năm của lưu vực sông Mekong và tác động này 

không thể khắc phục do các công trình phía Trung 

Quốc đã hoàn thành. 

 'Việt Nam nên sớm dừng đầu tư nhà máy điện 

than'. Chuyên gia Đan Mạch đưa ra khuyến nghị, 

Việt Nam cần phải sớm nghiên cứu việc giảm nhu cầu 

sử dụng than trong tương lai và có hành động sớm 

trong tiêu thụ điện than. Với kịch bản không có nhà 

máy điện than hoặc kết hợp có thể giúp giảm 39% 

phát thải CO2 và giảm chi phí 20 tỷ USD. 

 Facebook đã chính thức mở rộng sản xuất sang 

Việt Nam với sản phẩm là kính thực tế ảo Oculus Rift 

S thế hệ mới. Đây là bước tiến quan trọng trong cam 

kết đầu tư của Tập đoàn Facebook tại thị trường Việt 

Nam và là một phần của nỗ lực đa dạng hóa các cơ sở 

sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Phái đoàn Mỹ sắp đến 

Việt Nam để phát triển quan hệ thương mại. Ông Ross 

nhấn mạnh đến việc tổng kim ngạch thương mại giữa Mỹ 

và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong năm gần nhất 

đạt hơn 2 nghìn tỷ USD, mức tăng trưởng 6%. 

 4 doanh nghiệp Việt sẽ xuất khẩu cá tra sang Mỹ với 

thuế suất 0 USD, góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất 

khẩu thủy sản trong những tháng cuối năm. Theo kết quả 

công bố, Công ty Vĩnh Hoàn, Công ty Biển Đông duy trì 

mức thuế suất là 0 USD/kg, 2 doanh nghiệp sẽ được xem 

xét áp dụng mức thuế suất là 0 USD/kg trong tháng 11 là 

Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF và Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. 

 Bloomberg: Cuối năm 2020 sẽ ký RCEP tại Việt Nam? 

Theo Dự thảo Tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN, 

các quốc gia thành viên đều đồng thuận ký kết Hiệp định 

Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào năm 2020 

tại Việt Nam. RCEP - có thể được ký kết vào năm tới - bao 

gồm các nền kinh tế chiếm tới 30% GDP toàn cầu: 10 quốc 

gia ASEAN cộng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Úc và New Zealand - đặc biệt là Hoa Kỳ.  

TIN VĨ MÔ 

 JP Morgan: 4 cổ phiếu ngân hàng Việt Nam có thể tăng 14-68% trong 12 tháng tới. JP Morgan đánh giá khả quan với cổ 

phiếu một số ngân hàng như Vietcombank, ACB, VPbank và Techcombank. Việc xử lý hết nợ xấu VAMC sẽ mang đến triển 

vọng tăng trưởng thu nhập cho các ngân hàng.  

 Hôm nay, CTCP Thương mại Dầu khí chính thức đưa 20 triệu cổ phiếu lên thị trường UPCoM với mã giao dịch PTV, giá 

tham chiếu là 11.000 đồng/cp. Cùng ngày, 5 triệu cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 sẽ giao dịch trên thị 

trường UPCoM với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 12.800 đồng/cp. 

 CW phân hóa mạnh trở lại do những diễn biến trái chiều của các cổ phiếu cơ sở. Trong đó, với việc các cổ phiếu cơ sở như 

FPT, MWG, MBB, REE, TCB... đều giao dịch tích cực và giúp các CW dựa theo những cổ phiếu này đồng loạt tăng giá. Ở chiều 

ngược lại, với việc các cổ phiếu DPM, VIC, VRE, VJC, VNM... đều chìm trong sắc đỏ. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.462 0.42% 

Hang Sheng 27.547 1.65% 

Nikkei 225 22.851 0.00% 

Kospi 2.130 1.43% 

Shanghai 2.975 0.58% 

SET 1.622 1.87% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.55 0.32% 

USD/CNY 7.0304 -0.10% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.781 3.04% 

S&P500 VIX 12.83 4.31% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên và phá đỉnh lịch sử khi tâm lí nhà đầu tư phấn chấn nhờ kết quả kinh doanh tích cực, số 

liệu kinh tế khả quan và triển vọng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Dow Jones tăng 0,42%, S&P 500 và Nasdaq cũng tăng 

lần lượt 0,37% và 0,56%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhờ thị trường kì vọng nhu cầu dầu thô cải thiện khi tăng trưởng số lượng việc làm của Mỹ 

tốt hơn dự báo. Giá dầu WTI tăng 0,4% lên 56,9 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,5% lên 62,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,21% xuống 1.506,60 USD/ounce; vàng giao 

tháng 12 giảm 0,21% xuống 1.508,85 0USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng mạnh so với các đồng tiền tệ an toàn. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1127. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% xuống 1,2887. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,15% lên 108,72. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Quan chức Mỹ lạc quan về thương mại, ông Trump muốn ký 

thỏa thuận ở Mỹ. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ tỏ ra thái độ lạc 

quan về chuyện Mỹ sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một 

với Trung Quốc trong tháng này, đồng thời cho biết Mỹ sẽ sớm cấp 

giấy phép cho doanh nghiệp Mỹ có thể bán linh kiện cho Huawei 

Technologies. 

 “Gã khổng lồ” dầu mỏ cảnh báo giá dầu sẽ tăng vọt nếu Mỹ 

thông qua một lệnh cấm. Nếu công nghệ thủy lực cắt phát bị cấm 

(công nghệ để khai thác dầu đá phiến), giá dầu có thể vọt lên 85 

USD/thùng, so với mức 55 USD/thùng hiện tại... 
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