
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.19% 0.10% 

Giá cuối ngày 1,024.34  106.71  

KLGD (triệu cổ phiếu)  199.37   25.22  

GTGD (tỷ đồng) 4,565.57 395.24 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-98,800 2,387,280 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-1.66 29.63 

Số CP tăng giá 161 53 

Số CP đứng giá 92 233 

Số CP giảm giá 170 81 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VC3 

15% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000 đ/cp; 

tỷ lệ 1:1 

08/11/19 

HT1 12% bằng tiền 11/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CII: CII tăng sở hữu BOT Trung Lương - Mỹ Thuận lên 50%, đàm 

phán thương vụ 4.780 tỷ. Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM bắt 

đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng 

giá trị ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng. 

 NVL: Vợ chủ tịch Bùi Thành Nhơn vừa mua thoả thuận lượng cổ phiếu 

trị giá gần 800 tỷ đồng. Bà Cao Thị Ngọc Sương vừa mua vào hơn 13 triệu 

cổ phần NVL, tăng tỷ lệ sở hữu lên 1,646%. Giao dịch thông qua thoả thuận, 

thời gian thực hiện từ ngày 3-30/10/2019. 

 HAG: HAGL lãi ròng 714 tỷ đồng trong quý 3. CTCP Hoàng Anh Gia 

Lai ghi nhận doanh thu Q3/2019 đạt 557 tỷ đồng, giảm 60% so với kết quả 

hơn 1.400 tỷ đồng của cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 

713 tỷ đồng. 

 POM: Thép Pomina lỗ tiếp 119 tỷ đồng trong quý III. Thép Pomina đạt 

2.966,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14,5% so với cùng kỳ. Công ty 

báo lỗ gần 119 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi sau thuế 27 tỷ đồng. 

 HNG: Lỗ thêm 980 tỷ trong quý 3, nâng lỗ luỹ kế lên 1.622 tỷ đồng. 

HAGL Agrico ghi nhận doanh thu Q3/2019 đạt 504 tỷ đồng, giảm gần nửa 

so với cùng kỳ. Lỗ ròng hợp nhất Q3 đạt 990 tỷ đồng.  

 MWG: PYN Elite bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 2 triệu cổ 

phiếu MWG vào ngày 4/11. Bên bán cổ phần là PYN Elite Fund và bên 

mua là quỹ tỷ đô Arisaig Asia Consumer Fund. 

 CTG: VietinBank thông báo bán nhiều khoản nợ trị giá gần 620 tỷ 

đồng. Ngân hàng thông báo bán nhiều khoản nợ của CTCP ĐTK, Thức ăn 

Chăn nuôi Trung Ương, Lâm Sản Đắk Lắk. Tài sản đảm bảo phần lớn là 

quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất.  

 BID: BIDV đấu giá nhiều bất động sản tổng giá khởi điểm gần 8 tỷ 

đồng. Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn của BIDV thông báo lựa chọn tổ 

chức đấu giá 4 thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với giá khởi điểm 

gần 8 tỷ đồng. 

 GTN: Invest Tây Đại Dương muốn bán 43 triệu cổ phiếu. CTCP Invest 

Tây Đại Dương vừa thông báo đăng ký bán gần 41,3 triệu cổ phiếu GTN 

để cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện từ 9/11 đến 8/12 thông qua 

phương thức khớp lệnh, thỏa thuận hoặc các phương thức khác 

 SRC: Cao su Sao Vàng bị phạt do không gửi thông báo mời họp 

ĐHĐCĐ đến tất cả cổ đông. Công ty bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy 

định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp ĐHCĐ 

 

TIN SÀN HOSE 

 SGP: Cảng Sài Gòn báo lãi quý III giảm. CTCP Cảng Sài Gòn đạt 233 

tỷ đồng doanh thu quý III, giảm 10% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông 

công ty mẹ là 18 tỷ đồng, giảm 21%. Đây là mức thấp nhất từ quý III/2017. 

 LIC: Licogi báo lãi quý 3 sụt giảm sâu so với cùng kỳ, 9 tháng lỗ 80 tỷ. 

Tổng công ty Licogi – CTCP ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 đạt hơn 

466 tỷ đồng, giảm 21% so với quý 2/2018. Lãi sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Licogi ghi nhận mức LNTT âm gần 78 tỷ đồng. 

 CEO: CTCP Tập đoàn C.E.O ghi nhận doanh thu quý 3/2019 hơn 643 

tỷ đồng, tăng gần 24% so cùng kỳ. Tuy vậy, các khoản chi chí bán hàng 

và quản lý doanh nghiệp gia tăng, Công ty này lãi ròng hơn 39 tỷ đồng, sụt 

giảm hơn 30% so với quý 3/2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 51.80  TIG  0.34  

VHM 43.78  TTT  0.16  

TVS 18.83  VCS  0.13  

VIC 13.48  SHB  0.11  

HCM 12.21  LAS  0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (86.29) CEO (1.27) 

VCB (23.45) PVS (1.08) 

CTD (13.98) PVC (0.26) 

VJC (6.83) MAS (0.11) 

DXG (6.57) PTI (0.07) 

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 

 Đề xuất đóng bảo hiểm tự nguyện 10 năm được 

hưởng lương hưu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến 

nghị điều chỉnh quy định đóng bảo hiểm tự nguyện để 

hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 

năm. Đồng thời, cơ quan này kiến nghị Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội tăng hỗ trợ mức đóng cho 

người tham gia bảo hiểm tự nguyện. 

 Bộ Công Thương: Năm 2021, cả nước sẽ thiếu 

điện. Do các dự án nguồn điện đi vào hoạt động chậm 

so với quy hoạch nên từ năm 2021, điện sẽ thiếu trên 

cả nước, đặc biệt ở miền Nam. Các dự án nguồn điện 

quan trọng, nhất là dự án ngoài EVN thường chậm so 

với quy hoạch, như Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 

1, Sông Hậu 1, chuỗi điện khí Lô B và Cá Voi Xanh... 

đều chậm hơn so với kế hoạch từ 9 tháng đến 1 năm. 

 Định hình khung pháp luật thu hút vốn PPP cho 

cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia nhận định nếu Việt 

Nam xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác 

công-tư sẽ tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài 

vào mọi lĩnh vực kinh tế, đặc biệt để phát triển cơ sở 

hạ tầng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Vốn giá rẻ của nhóm 'big 4' đang sụt giảm. Tiền gửi 

không kì hạn của Kho bạc Nhà nước tại tại ba ngân hàng 

VietinBank, Vietcombank và BIDV đạt gần 229.500 tỉ 

đồng, giảm hơn 11.400 tỉ đồng, tương đương 4,7% so với 

cuối năm 2018. Điều này sẽ làm gia tăng chi phí huy động 

và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lời của các nhà 

băng này. 

 Đề xuất tính giá bán lẻ điện theo 5 bậc thang. Hiện giá 

điện bán lẻ chia 6 bậc thang (từ 0 kWh đến trên 401 kWh). 

Tuy nhiên, sau đợt tăng giá bán lẻ bình quân thêm 8,36% 

từ 20/3, nhiều ý kiến cho rằng, việc chia biểu giá 6 bậc 

thang đã không còn phù hợp. Sau khi phân tích, nhóm 

nghiên cứu đề xuất chọn phương án giá bán lẻ điện chia 5 

bậc thang, bỏ bậc thang 50kWh đầu tiên và kéo dài bậc 

thang lên tới trên 700kWh. 

 NHNN bơm ròng 20.000 tỉ đồng ra thị trường qua kênh 

tín phiếu, số dư tín phiếu giảm về 52.000 tỉ đồng. Trong 

khi đó, kênh OMO vẫn không phát sinh giao dịch mới, số 

dư duy trì bằng 0. Một số ngân hàng thương mại có thị 

phần nhỏ tiếp tục huy động kì hạn trên 13 tháng ở mức lãi 

suất 8,2-8,5%/năm hoặc đẩy mạnh huy động qua chứng 

chỉ tiền gửi kì hạn 24 tháng trở lên với lãi suất 9-10%/năm. 

 

TIN VĨ MÔ 

 FLC công bố mã cổ phiếu FHM của công ty FLCHomes vốn hơn 4.100 tỉ đồng. Website của Tập đoàn FLC mới đây đăng tải 

thông báo của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes gửi tới cổ đông, đối tác và khách hàng về mã giao 

dịch cổ phiếu FHM. 

 Cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền, chứng khoán BOS bị xử phạt. UBCKNN đã phạt ART số tiền 125 

triệu đồng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 Bông Bạch Tuyết bị phạt do không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Công ty bị phạt 60 triệu đồng 

do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị 

công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trước đó, UBCKNN cũng xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cao su Sao 

Vàng do không gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.493 0.11% 

Hang Sheng 27.683 0.49% 

Nikkei 225 23.252 1.76% 

Kospi 2.143 0.58% 

Shanghai 2.992 0.54% 

SET 1.627 0.28% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.91 0.42% 

USD/CNY 7.0097 -0.29% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.857 4.26% 

S&P500 VIX 13.1 2.10% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến chỉ số Dow Jones tăng nhẹ lên kỉ lục mới sau khi nhà đầu tư đón nhận số liệu kinh tế tích 

cực và một số tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Dow Jones tăng 0,11%, Nasdaq Composite hầu như không đổi, 

S&P 500 giảm 0,12%. 

 Giá dầu hôm nay tăng hơn 1% trong bối cảnh thị trường kì vọng Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại và lạc 

quan rằng Washington sẽ rút một số lệnh áp thuế đối với Trung Quốc. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 5,6 USD/thùng, giá dầu 

Brent tăng 0,4% lên 63,4 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay giảm mạnh 2% trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,07% lên 1.509,60 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 tăng 0,05% lên 1.485,55 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng mạnh nhờ tín hiệu thương mại lạc quan. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1075. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2883. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,14. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ cân nhắc gỡ một số hàng rào thuế quan 112 tỷ USD hàng hóa 

Trung Quốc? Dựa trên nguồn tin từ Financial Times, Nhà Trắng 

đang cân nhắc gỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với 112 tỷ USD hàng 

hóa nhập khẩu từ Trung Quốc – bao gồm quần áo, đồ gia dụng và 

màn hình phẳng, vốn được đưa ra vào ngày 01/09 với mức thuế 15%. 

 Ô tô - Ngành vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của suy thoái  

kinh tế. Năm ngoái, ngành ô tô đã suy giảm lần đầu tiên kể từ khủng 

hoảng 2008. Số xe bán ra trong 2018 giảm khoảng 3%, và sản lượng 

sản xuất cũng giảm 2,4%. IMF tin rằng sự suy giảm này chiếm tới 

hơn 25% sự suy giảm của kinh tế toàn cầu và  gần 30% sự suy giảm 

trong tăng trưởng thương mại toàn cầu trong 2 năm 2017 và 2018. 
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