
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.56% -0.48% 

Giá cuối ngày 1,016.75  106.76  

KLGD (triệu cổ phiếu)  210.43   20.50  

GTGD (tỷ đồng) 4,621.35 225.25 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,765,940 118,848 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

9.85 -3.67 

Số CP tăng giá 121 54 

Số CP đứng giá 94 243 

Số CP giảm giá 208 69 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

LHC 20% bằng tiền 12/11/19 

HPD 10% bằng tiền 13/11/19 

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 

SGD 10% bằng tiền 14/11/19 

BVH 10% bằng tiền 15/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 LIX: Báo lãi 165 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, hoàn thành 92% kế hoạch 

năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần của CTCP Bột giặt 

LIX đạt 1.852,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 

77% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,7 tỷ đồng, tăng 17%. 

 PVS: PTSC CGGV tiến hành giải thể. Công ty PTSC CGGV, đơn vị 

thành viên có 51% vốn góp của PVS đang tiến hành thủ tục giải thể theo 

quy định hiện hành. Khoản đầu tư của công ty vào PTSC CGGV có giá trị 

597,8 tỉ đồng, nhưng lỗ lũy kế hiện lên tới hơn 1.800 tỷ đồng. 

 BIDV: Tối 11/11, BIDV chính thức công bố cổ đông chiến lược KEB 

Hana Bank. KEB Hana đầu tư 1.000 tỷ won tương đương  20.300 tỷ đồng 

để sở hữu 15% vốn của BIDV. Đây là thương vụ lớn nhất trong ngành tài 

chính ngân hàng Việt Nam từ trước tới nay. 

 MBB: MB lọt top 15 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Tại Lễ 

công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 thứ 

hạng của MB đã tăng 10 bậc so với năm 2018. và xếp ở vị trí thứ 15. Kết 

thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB đạt trên 

8.000 tỷ, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 

 VPB: Nhân viên VPBank chuẩn bị được mua cổ phiếu ESOP với giá 

10.000 đồng/cp. VPbank cho biết sẽ chào bán 31 triệu cổ phiếu quỹ cho 

cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng với giá trị 310 tỷ đồng. 

 LGL: Long Giang Land chi ra 40 tỷ mua thêm cổ phần tại Rivera Hà 

Nội, trong đợt tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của doanh nghiệp 

này. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 11. Số lượng cổ phần mua thêm 

là 4 triệu cổ phiếu. 

 DPR: Cao su Đồng Phú ước lợi nhuận 159 tỷ đồng sau 10 tháng. DPR 

ghi nhận doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ trong 10 tháng đạt 577 tỷ đồng, 

giảm 15%. lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 159 tỷ đồng, giảm 41% so với 

cùng kỳ năm trước và thực hiện 69% kế hoạch năm 

 HBC:  Trúng thầu 2 dự án trị giá hơn 900 tỷ đồng. Tập đoàn Xây dựng 

Hòa Bình công bố vừa trúng 2 gói thầu là phân khu trong Swan City và 

Trung tâm thương mại COBI CIF tại Đồng Nai và Long An với tổng trị giá 

hơn 900 tỷ đồng. 

 CTG: VietinBank đấu giá đất và nợ, giá khởi điểm gần 14 tỷ đồng. 

VietinBank chi nhánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thông báo đấu giá 2 thửa đất 

tổng diện tích 240 m2 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, có mục đích sử dụng là đất 

cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm chào 

bán là 10,5 tỷ đồng.  

TIN SÀN HOSE 

 IDC: Idico báo lãi quý 3 tăng 56% so với cùng kỳ. IDC ghi nhận doanh 

thu 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 Q3/2018. 

 TAR: Ngày 7/11 Bà Trương Thị Thanh Ngọc đã bán 376.100 cổ phiếu. 

Sau giao dịch, bà Thanh Ngọc còn nắm giữ 4 triệu cổ phiếu, tương đương 

11,5% vốn. 

 VGT: Báo lãi 534 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 20% so với cùng 

kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần của Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam đạt 13.482 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 534 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với 9 tháng đầu năm 2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           33.87  VCS            0.72  

VHM           30.92  BII            0.37  

HPG           26.56  SHB            0.24  

HDB           21.99  SHS            0.16  

DXG             9.08  SRA            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (39.60) MAS           (1.27) 

VNM         (27.12) CEO           (1.21) 

SAB         (20.12) PVS           (0.97) 

VJC         (19.35) LHC           (0.87) 

VIC         (11.70) LAS           (0.46) 

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 

 Xuất khẩu gạo thu về hơn 2,4 tỉ USD trong 10 

tháng đầu năm. 10 tháng đầu năm 2019, giá gạo xuất 

khẩu dù giảm mạnh khiến giá trị thu về cũng sụt giảm 

theo. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường, gạo Việt Nam 

đang có sự tăng trưởng mạnh về lượng xuất khẩu. 

Cộng dồn khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 

2019 ước đạt 5,56 triệu tấn và 2,43 tỉ USD, tăng hơn 

6% về khối lượng nhưng giảm hơn 9% về giá trị so 

với cùng kì năm 2018.  

 Gia tăng tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 

với các cơ quan nhà nước. Theo đoàn giám sát của 

Quốc hội, đến 2018, đã có 6 nhà đầu tư nước ngoài 

khởi kiện Chính phủ Việt Nam và vẫn còn một số 

đang chuẩn bị khởi kiện. 

 Tiền lương hàng triệu cán bộ, công chức tăng mạnh 

từ 2020? Nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở năm 2020 

lên 1,6 triệu đồng/tháng được thông qua thì đây sẽ là 

mức tăng cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây. 

Đồng thời, bảng lương của cán bộ, công chức, viên 

chức sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chính thức từ Quốc hội: Chưa đưa việc tăng vốn cho 

'Big 4' ngân hàng vào nghị quyết. Tổng số vốn cần đầu 

tư, bổ sung cho các ngân hàng thương mại nhà nước là khá 

lớn để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

theo Basel II trong khi nguồn lực Nhà nước có thể được 

sử dụng để tăng vốn cho các ngân hàng này cũng hết sức 

hạn chế.  

 Nhiều ngân hàng gia tăng tỷ trọng cho vay trung và dài 

hạn khi có tới 14 thành viên đã điều chỉnh tăng cho vay 

trung và dài hạn so với quý liền kề trước. Mức điều chỉnh 

được ghi nhận là từ 0,1 đến 2,86 điểm phần trăm so với 

cuối tháng 6/2019. Điều này phần nào lý giải cho hiện 

tượng hàng loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng 

tiền đồng nhanh và khá lớn ở một số kỳ hạn dài hoặc triển 

khai các sản phẩm huy động vốn, chương trình tiền gửi ưu 

đãi, tiết kiệm online, phát hành sản phẩm chứng chỉ tiền 

gửi, trái phiếu với mức lãi suất cao từ hồi đầu tháng 7 vừa 

qua. 

 Quốc hội giao Chính phủ mục tiêu năm 2020 tăng 6,8% 

GDP, lạm phát dưới 4%. Nghị quyết này được 88,2% 

đại biểu tán thành. Phần lớn các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra 

không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2019.  

TIN VĨ MÔ 

 Hai cổ phiếu rời sàn chứng khoán từ 28/11. HNX thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Dịch 

vụ Vận tải ô tô số 8 (UPCoM: VT8) và CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang (UPCoM: NPH) kể từ 28/11. Ngày giao dịch cuối 

cùng của 2 cổ phiếu này là 27/11. Nguyên nhân do 2 công ty này không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. 

 Thị trường chứng quyền có bảo đảm giao dịch tiêu cực trước diễn biến xấu của nhiều cổ phiếu cơ sở. Về diễn biến thị trường 

chung, các cổ phiếu cơ sở MWG, NVL, REE và VJC đều chìm trong sắc đỏ và ảnh hướng xấu đến các CW dựa theo những cổ 

phiếu này. Trong đó, CMWG1906 giảm mạnh 24%. 

 VCBF: Việt Nam là điểm trú ẩn hấp dẫn cho nhà đầu tư trong điều kiện bất ổn toàn cầu tăng cao. VCBF tiếp tục duy trì 

quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn và sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng phân bổ cổ phiếu ở mức 

cao cho cả hai Quỹ VCBF-BCF và VCBF-TBF. 



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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.691 0.04% 

Hang Sheng 26.926 -2.62% 

Nikkei 225 23.332 -0.26% 

Kospi 2.124 -0.61% 

Shanghai 2.910 -1.83% 

SET 1.622 -0.96% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.21 -0.14% 

USD/CNY 7.0106 0.21% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.945 0.00% 

S&P500 VIX 12.69 0.00% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến chỉ số Dow Jones đóng cửa ở đỉnh mới với cổ phiếu Boeing tăng sốc sau tuyên bố sẽ bàn 

giao trở lại dòng máy bay tai tiếng 737 Max trong tháng sau. Dow Jones nhích 0.04%, S&P 500 lùi 0.2%, Nasdaq Composite 

hạ 0.1%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm sau khi tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ kí thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 

nếu đạt được những điều khoản "đúng đắn" với Mỹ. Giá dầu WTI giảm 0,3% xuống 56,5 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 

0,4% xuống 61,8 USD/thùng.  

 Giá vàng ngày hôm nay giảm do ảnh hưởng từ các tin tức thương mại. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.455,10 

USD/ounce; vàng giao tháng 12 giảm 0,02% xuống 1.456,25 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1035. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 

0,02% lên 1,2854. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,03. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Diễn biến tiêu cực từ thị trường Hồng Kong. Thị trường chứng 

khoán châu Á ngắt mặch phục hồi trong tháng 10 với áp lực điều 

chỉnh từ thị trường Hồng Kông. Nhà đầu tư lo lắng rủi ro chính trị 

tại đây sẽ ảnh hưởng tới đà tăng mới xác lập của tài chính toàn cầu. 

 Giá hàng hóa trên khắp thế giới giảm vì Trung Quốc? Các nhà 

máy sản xuất tại Trung Quốc có nguy cơ kéo giảm giá hàng hóa trên 

khắp thế giới khi giá hàng hóa tại quốc gia này giảm mạnh nhất kể 

từ năm 2016, nguyên nhân là do tăng trưởng kinh tế yếu nhất trong 

gần 3 thập kỷ của Trung Quốc và chi phí năng lượng rẻ hơn 

Highlight 


