
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.88% 0.13% 

Giá cuối ngày 1,024.03  106.88  

KLGD (triệu cổ phiếu)  193.39   21.37  

GTGD (tỷ đồng) 4,233.75 278.41 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,821,650 -876,439 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

133.47 -14.17 

Số CP tăng giá 141 53 

Số CP đứng giá 105 243 

Số CP giảm giá 177 71 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

DHA 15% bằng tiền 11/11/19 

IDC 5% bằng tiền 11/11/19 

LHC 20% bằng tiền 12/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PTL: Ông Đinh Việt Thanh sẽ rời chức Phó Giám đốc Petroland. 

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu vừa miễn nhiệm chức danh 

Phó Giám đốc đối với ông Đinh Việt Thanh từ ngày 8/11. Trước đó, ông 

Thanh đã bán toàn bộ 15,1 triệu cổ phiếu PTL, tương đương 15,2% vốn. 

 REE: REE mua 49% cổ phần thủy điện Mường Hum. Công ty cơ điện 

lạnh vừa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Công ty thủy điện Mường 

Hum) đạt tỷ lệ sở hữu 49% vốn. Kể từ BCTC quý IV, MHP là công ty liên 

kết của REE. 

 TNA: Lợi nhuận tăng gấp 2.2 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận 

TNA đạt 122,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng kết 

quả 9 tháng của Thiên Nam đã gần gấp đôi lợi nhuận cả năm 2018 và đây 

cũng là con số lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay. 

 MSH: Báo lãi 357 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng gần 31% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, CTCP May Sông Hồng ghi nhận doanh thu 

thuần đạt 3.456,3 tỷ đồng, tăng 15,8% và hoàn thành 80,4% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 357 tỷ đồng, tăng 30,7%.  

 BID: BIDV chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường. Sau khi hoàn tất bán vốn 

cho KEB Hana Bank, BIDV vừa thông báo cho biết sẽ họp ĐHĐCĐ bất 

thường vào ngày 27/12/2019. Cuộc họp được tổ chức tại Viện đào tạo và 

nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

 HPG: Sản lượng cung thép 10 tháng đạt 2.18 triệu tấn. Tập đoàn Hòa 

phát cho biết cung cấp cho thị trường trong 10 tháng đạt hơn 2,18 triệu tấn 

thép xây dựng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, sản lượng 

bán hàng của khu vực miền Nam đạt 328.100 tấn, tăng 91%. Khu vực miền 

Trung đạt 329.800 tấn, tăng gần 50%. 

 POW: Lãi quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 tăng 14% lên 7.924 tỷ đồng. Lãi 

sau thuế đạt 793 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 

 LGL: Long Giang Land muốn nâng sở hữu tại một công ty con lên 

99%. LGL sẽ mua thêm 680,000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Bất động sản 

– May thêu Việt Hưng nhằm nâng sở hữu tại công ty này lên mức 99% vốn 

điều lệ 

 DRH: Chủ tịch muốn gom vào 2 triệu cổ phiếu. Từ ngày 07/11 - 

06/12/2019, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

CTCP DRH Holdings dự kiến sẽ gom vào 2 triệu cổ phiếu DRH theo 

phương thức giao dịch khớp lệnh. 

 

TIN SÀN HOSE 

 HNM: HNX quyết định tạm ngừng giao dịch với cổ phiếu HNM. 

Nguyên nhân là CTCP Sữa Hà Nội vi phạm công bố thông tin, đặc biệt là 

chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và bán niên 2019. 

 BLF: Thuỷ sản Bạc Liêu xin ý kiến cổ đông gia hạn thời gian chuyển 

đổi trái phiếu. Công ty vừa công bố chốt quyền lấy ý kiến cổ đông về việc 

gia hạn thời hạn 600.000 Trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn ngày 14/12/2019. 

 IDC: Idico báo lãi quý 3 tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng công ty Idico  

ghi nhận doanh thu thuần Q3/2019 đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 21,7% so với 

cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 240,7 tỷ đồng, tăng 56,5% so với lợi nhuận 

đạt được quý 3 năm ngoái. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           62.98  SHB            5.61  

VHM           62.56  BAX            0.46  

HPG           45.74  IDJ            0.26  

ROS           24.91  IDV            0.13  

HCM             9.88  LAS            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (63.80) PVS           (5.88) 

NVL           (7.82) NDN           (4.32) 

VJC           (7.34) CEO           (4.02) 

ANV           (6.73) PTI           (2.33) 

VCI           (6.13) VIX           (1.63) 

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 

 Bộ Công An thông báo 39 nạn nhân thiệt mạng 

trong container tại Anh là người Việt Nam. Các 

nạn nhân là công dân có hộ khẩu thường trú tại các 

tỉnh thành Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Hiện, Việt Nam đang 

khẩn trương phối hợp với các Vương quốc Anh thực 

hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp 

với Cảnh sát Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. 

 Tỷ lệ nội địa hóa cực thấp kéo giảm cạnh tranh ô 

tô Việt, các linh kiện, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp ô 

tô phải nhập khẩu từ nước ngoài... là những nguyên 

nhân khiến cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có 

năng lực cạnh tranh kém hơn so với ô tô nhập khẩu 

nguyên chiếc từ ASEAN. 

 Xuất hiện dấu hiệu mới trên thị trường lao động, 

cho thấy Việt Nam trở thành nơi đầu tư tiềm năng 

của doanh nghiệp châu Âu. Nhiều doanh nghiệp từ 

các nước châu Âu đang có xu hướng tìm kiếm các ứng 

viên làm việc độc lập tại Việt Nam. Sản xuất công 

nghệ cao và ngành hàng tiêu dùng đi đầu về nhu cầu 

tuyển dụng nhân sự cấp cao lẫn mức lương hấp dẫn 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá đất Việt Nam tăng vọt, nhà đầu tư ngoại vẫn đánh 

giá cao. Đại diện Indochina Capital cho rằng giá bất động 

sản Việt Nam dù có tăng nhanh trong thời gian qua, nhưng 

so với các nước khác vẫn còn khá thấp. Cơ hội cho các nhà 

đầu tư trong lĩnh vực này còn rất lớn, nhất là đối với phân 

khúc căn hộ cao cấp và bất động sản công nghiệp. 

 Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định về tiền 

điện tử. bao gồm khái niệm tiền điện tử; các hình thức thể 

hiện của tiền điện tử; đối tượng cung ứng tiền điện tử và 

tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. NHNN 

cho rằng việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101 

là việc làm cần thiết và kịp thời để giải quyết các vấn đề 

bất cập đáp ứng nhu cầu thực tiễn và theo kịch xu thế phát 

triển của nền kinh tế. 

 Tổ chức tài chính quốc tế đề nghị Chính phủ cho phép 

được nhận thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất ở Việt Nam. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư 

pháp nghiên cứu đề xuất này để báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

TIN VĨ MÔ 

 Chứng quyền tiếp tục phân hóa, CW dựa theo cổ phiếu HPG và REE giao dịch tích cực. Chiều ngược lại, các CW dựa theo 

cổ phiếu MBB, VJC, VNM... đều chìm trong sắc đỏ. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường này đạt 5,16 triệu cq, trị giá hơn 

10 tỷ đồng, tăng 11,9% về khối lượng nhưng giảm 23% về giá trị so với phiên trước. 

 Vốn hóa sàn HOSE cuối tháng 10 đạt gần 3.4 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường với giá trị 

giao dịch trung bình đạt 4,019 tỷ đồng/phiên và khối lượng giao dịch trung bình đạt 190.77 triệu cổ phiếu/phiên tương đương 

mức giảm hơn 7% về giá trị và tăng gần 3% về khối lượng so với tháng trước. 

 Tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân phái sinh tăng gần 14%. Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 

10/2019, tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,446 hợp đồng, tăng 13.71% so với tháng trước. 

Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 100,946 hợp đồng vào ngày 02/10/2019.  



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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.675 0.66% 

Hang Sheng 27.847 0.57% 

Nikkei 225 23.333 0.11% 

Kospi 2.144 0.01% 

Shanghai 2.979 -0.02% 

SET 1.641 1.04% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.13 0.18% 

USD/CNY 6.9784 -0.44% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.93 0.39% 

S&P500 VIX 12.73 0.87% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm và thiết lập kỉ lục mới sau khi có tin hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý gỡ 

bỏ thuế quan hiện tại, thúc đẩy nhà đầu tư thoái vốn khỏi trái phiếu để dồn tiền cho cổ phiếu. Dow Jones tăng 0,66%, S&P 

500 cũng tăng 0,27%, Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0,28%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhờ thương mại Mỹ - Trung khả quan. Giá dầu Brent tăng 0,2% lên 61,8 USD/thùng, trong khi đó giá 

dầu WTI giảm 0,2% xuống 56 USD/thùng, 

 Giá vàng hôm nay giảm xuống thấp nhất trong hơn một tháng. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.468,20 

USD/ounce; vàng giao tháng 12 tăng 0,01% lên 1.469,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 

1,1050. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2816. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 109,28. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ và Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ thuế quan để tiến đến thoả 

thuận thương mại. Gao Feng, người phát ngôn của Bộ Thương mại 

TQ, cho biết cả hai bên đã đồng ý hủy bỏ một số mức thuế quan hiện 

có đối với một số loại hàng hoá của nhau theo từng giai đoạn. 

 Trung Quốc xem xét đầu tư 5-10 tỷ USD vào đợt IPO của Saudi 

Aramco. Các công tỷ sở hữu Nhà nước (SOE) đang trao đổi về 

chuyện đầu tư tổng cộng 5-10 tỉ USD vào đợt chào bán cổ phiếu ra 

công chúng lần đầu của Saudi Aramco, khi Ả-rập Xê-út tìm kiếm 

những lời cam kết từ những Chính phủ thân thiện để thúc đẩy đợt 

bán cổ phiếu kỷ lục lần này, dựa trên nguồn tin thân cận từ 

Bloomberg. 

Highlight 


