
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.15% 0.37% 

Giá cuối ngày 1,022.49  107.27  

KLGD (triệu cổ phiếu)  181.36   24.19  

GTGD (tỷ đồng) 4,149.10 315.08 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,876,740 -37,058 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

6.5 -0.2 

Số CP tăng giá 144 58 

Số CP đứng giá 124 240 

Số CP giảm giá 155 69 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TDT 

15% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000 đ, 

Tỷ lệ 10:3 

13/11/19 

AST 20% bằng tiền 14/11/19 

NHC 15% bằng tiền 14/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BCG: Chủ tịch Bamboo Capital đăng ký mua thêm 9 triệu cổ phiếu. 

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital vừa thông 

báo đăng ký mua tiếp 9 triệu cổ phiếu BCG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

14/11 đến 13/12/2019. 

 GMD: Gemadept báo lãi 547 tỷ đồng trong 9 tháng, bằng 1/3 cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần CTCP Gemadept đạt 1.996 

tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.  Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 547 tỷ đồng, 

chưa bằng 1/3 lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.  

 HAR: An Dương Thảo Điền quyết định mua 5 triệu cổ phiếu quỹ. HAR 

sẽ mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ 

phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông. Thời gian 

giao dịch dự kiến trong quý 4/2019 hoặc quý 1/2020.  

 GEG: Điện Gia Lai báo lãi đột biến 217 tỷ đồng trong 9 tháng. Lũy kế 

9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt hơn 805 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 

lần cùng kỳ năm ngoái và vượt đến 21% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 

đạt 216,9 tỷ đồng, tăng 62%.  

 CII: Sẽ phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu. CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật TP HCMthông qua phương án phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu 

không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Dự kiến hoàn 

tất trong tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2020.  

 PAN: Tập đoàn PAN mua Shin Cà phê.  Tập đoàn PAN mua lại phần 

góp vốn của cổ đông hiện hữu và cổ phần mới phát hành riêng lẻ tại Cà phê 

Golden Beans, công ty mẹ của Shin Cà phê. Thương vụ được thực hiện 

trong tháng 11, sau giao dịch, Tập đoàn sở hữu tương đương 80% vốn điều 

lệ của công ty này. 

 AGR: Agriseco đăng ký bán tiếp hơn 390.000 cổ phiếu VCR. CTCP 

Chứng khoán Agribank đăng ký bán 391.267 cổ phiếu CTCP Đầu tư và 

Phát triển Du lịch Vinaconex để cơ cấu lại khoản đầu tư. Thời gian thực 

hiện từ 12/11 đến 11/12 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

 MBB: Ngân hàng Quân đội dự kiến bán 7,5% cổ phần cho nhà đầu tư 

nước ngoài thông qua phát hành riêng lẻ để huy động khoảng 240 triệu 

USD, theo nguồn Bloomberg. Thương vụ gồm 141,5 triệu cổ phiếu phát 

hành mới và 47 triệu cổ phiếu quỹ, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11. 

 MWG: Mở mới hàng trăm cửa hàng, nợ vay của Thế giới Di động tăng 

hơn 3.000 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, MWG có thêm 519 cửa 

hàng so với đầu năm. Cùng với đó, nợ vay, chi phí tài chính cũng như các 

loại chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp cũng tăng nhanh. 

TIN SÀN HOSE 

 NOS:  Vận tải biển Phương Đông lỗ tiếp 146 tỷ đồng trong 9 

tháng.  Doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty đạt 217 tỷ đồng, tăng 13 tỷ 

so với cùng kỳ. NOS ghi nhận lỗ 146,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, nâng 

tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối quý 3 lên gần 4.040 tỷ đồng.  

 HC3: Xây dựng số 3 Hải Phòng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ đồng, do 

hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20%), số tiền 

585.133.551 đồng.  

 HLD: Hudland báo lãi ròng quý 3 đạt gần 43 tỷ đồng. HLD ghi nhận 

doanh thu thuần Q3/2019 đạt gần 141 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Lãi 

sau thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lãi 1,4 tỷ đồng Q3/2018. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           62.09  SHB            0.72  

VRE           29.94  SHS            0.36  

SSI             9.99  VCS            0.33  

PVT             9.61  TNG            0.16  

STB             6.83  IDJ            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (78.26) CEO           (1.32) 

HDB         (24.72) PVS           (0.40) 

VIC         (18.25) TIG           (0.21) 

CII           (4.48) NDX           (0.08) 

VCB           (4.38) VCG           (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 

HNX 
Công ty Cổ phần Công trình 

 Giao thông Bình Thuận 
29/11/2019 

 FDI Trung Quốc vào Việt Nam: Nhiều dự án có 

nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo đó, nhiều dự án 

lớn của Trung Quốc được cấp giấy phép đầu tư trong 

10 tháng đầu năm như Hóa chất dệt nhuộm Huanyu 

(60 triệu USD), Lốp Advance (214 triệu USD), Lốp 

xe Radian toàn thép ACTR (280 triệu USD) đều là 

các nhà máy có nguy cơ ô nhiễm cao. 

 Nhà nước nên nắm quyền chi phối trong nhà máy 

sản xuất nước sạch. Theo đại biểu quốc hội Trương 

Trọng Nghĩa, chủ trương tư nhân đầu tư vào nhà máy 

nước sạch là đúng. Tuy nhiên, nước sạch là vấn đề an 

ninh nên ông kiến nghị Nhà nước cần có cổ phần để 

chi phối, điều hành và quản lý trong vấn đề này. 

 Lo ngại quốc gia vay nợ mới, trả nợ cũ. Đến năm 

2020, dự kiến nợ công trực tiếp của Chính phủ sẽ kịch 

trần cho phép. Hiện tại, các chuyên gia kinh tế đang tỏ 

ra lo ngại, việc Chính phủ vay nợ mới để trả nợ cũ tiềm 

ẩn rủi ro cho nền kinh tế quốc gia. Mới chỉ có đầu vào 

là tiền vay được quản lý chặt chẽ, còn đầu ra là các dự 

án đầu tư, xây dựng từ ngân sách, trái phiếu, vốn ODA 

vẫn gây băn khoăn về tính hiệu quả. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam là thị trường thực phẩm đồ uống tiềm năng 

nhất khu vực. Theo ước tính của Bộ Công Thương, mức 

tiêu thụ hằng năm của ngành thực phẩm và đồ uống Việt 

Nam luôn chiếm khoảng 15% GDP và có xu hướng tăng 

trong thời gian tới. Với dân số trên 96 triệu người, trong 

đó có trên một nửa dân số dưới 30 tuổi, Việt Nam được 

đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ thực phẩm 

và đồ uống tiềm năng nhất khu vực. 

 NHNN đề xuất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại fintech 

thanh toán là dưới 49%. NHNN cho biết, quy định này 

nhằm tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhưng 

vẫn bảo đảm được vai trò chủ động của các doanh nghiệp 

trong nước, tránh sự thao túng của nhà đầu tư nước ngoài 

trong lĩnh vực này, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt 

động, chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tài chính - ngân 

hàng. 

 Ngân hàng Nhà nước nên cẩn trọng điều hành chính 

sách tiền tệ. Theo TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, việc Việt Nam 

trở thành một trong bảy đối tác xuất khẩu nhiều nhất sang 

Mỹ và lượng dự trữ ngoại hối ngày càng gia tăng đã đưa 

Việt Nam tới gần cáo buộc thao túng tiền tệ của Mỹ. 

TIN VĨ MÔ 

 MSCI Frontier Markets Index thêm HDB vào danh mục kỳ này và 3 cổ phiếu của Sri Lanka, Slovenia và Serbia. Trong 

khi đó, MSCI Frontier Markets Index sẽ loại ra 8 cổ phiếu đến từ 7 nước khác. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ sau khi đóng 

cửa giao dịch phiên 26/11/2019. 

 Giá trị giao dịch tháng 10 trên HNX giảm hơn 39%, nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản. Với 367 mã cổ phiếu niêm 

yết, giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/10 đạt hơn 186.350 tỉ đồng, tăng hơn 1,37% so với thời điểm cuối tháng 9 và giảm 

5% so với cùng kì năm 2018. Trong 5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất HNX trong tháng 10/2019 có sự góp mặt của ba mã ngân 

hàng là ACB, SHB và NVB. 

 Cổ đông lớn VNDInvest vừa bị UBCK xử phạt hơn 112 triệu đồng. UBCKNN vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi 

phạm hành chính đối với bà Nguyễn Tạ Trúc Phương vì các hành vi liên quan đến việc báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 

tại công ty niêm yết. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.681 0.02% 

Hang Sheng 27.651 -0.70% 

Nikkei 225 23.392 0.26% 

Kospi 2.137 -0.33% 

Shanghai 2.964 -0.49% 

SET 1.638 -0.18% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.4 0.26% 

USD/CNY 6.9961 0.28% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.945 0.63% 

S&P500 VIX 12.07 -5.18% 

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu, tiếp tục đóng cửa tại mức cao kỷ lục mới, khi sự lạc quan thương mại đã tạo 

ra sự xoay chuyển lớn rời khỏi trái phiếu và đổ vào cổ phiếu. Dow Jones nhích 0.02%, S&P 500 tiến 0.25%, Nasdaq Composite 

cộng 0.5%. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chú ý đến dự báo nhu cầu thị trường. Giá dầu 

WTI giảm 0,2% xuống 57 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,5% lên 62,6 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,12% lên 1.460,70 USD/ounce; 

vàng giao tháng 12 tăng 0,12% lên 1.461,75 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà đi lên. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1022. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

tăng 0,21% lên 1,2797. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống 109,22. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ông Trump chưa nhất trí rút lại hàng rào thuế quan đối với 

Trung Quốc. Trong ngày thứ Sáu (08/11), Tổng thống Mỹ Donald 

Trump cho biết ông không đồng ý gỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với 

hàng hóa Trung Quốc, từ đó dập tắt hy vọng hai bên sẽ tiến tới một 

giải pháp để giảm bớt xung đột thương mại.  

 Lạm phát Trung Quốc cao nhất 7 năm. Giá thịt lợn tăng hơn 100% 

đẩy lạm phát tại Trung Quốc tháng 10 lên cao nhất 7 năm qua. Giá 

thịt lợn tại quốc gia này đã tăng đến 101,3% sau cuộc khủng hoảng 

vì dịch tả lợn châu Phi. Một số nhà phân tích còn dự báo, khủng 

hoảng thịt lợn còn có thể sớm làm CPI Trung Quốc đạt mức 4%. 

Highlight 


