
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.55% 0.22% 

Giá cuối ngày 1,012.77  107.20  

KLGD (triệu cổ phiếu)  286.97   29.32  

GTGD (tỷ đồng) 6,748.75 339.08 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-24,951,260 3,513,800 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-737.90 31.61 

Số CP tăng giá 105 61 

Số CP đứng giá 83 245 

Số CP giảm giá 202 60 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CMT 10% bằng tiền 15/11/19 

NHC 15% bằng tiền 15/11/19 

GMX 15% bằng tiền 15/11/19 

PAI 2% bằng tiền 15/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NVL: Novaland tiếp tục rót thêm 2.319 tỷ vào Nova Hospitality. Tập 

đoàn Địa ốc No va vừa thông qua việc đầu tư thêm 2.319 tỷ đồng vào CTCP 

Nova Hospitality thông qua nhiều đợt góp vốn, dự kiến thực hiện trong quý 

cuối năm nay. 

 PVD: PV Drilling được điều chỉnh giảm giảm lỗ năm 2018 gần 60 tỷ 

đồng sau thanh tra thuế. Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 

vi phạm về thuế Theo đó PV Drilling điều chỉnh giảm lỗ năm 2018, số tiền 

59.514.580.014 đồng. Công ty phải nộp bổ sung gần 79 triệu đồng tiền thuế. 

 NVL: Mẹ Phó Tổng giám đốc Đinh Đức Tiệp, bà Nguyễn Thị Mai đăng 

ký bán 2,2 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch bà Mai còn nắm giữ 7 triệu cổ 

phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm, tương đương 11,5% vốn. 

Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 18/11 đến 17/12. 

 TMS: Transimex sẽ phát hành 150 tỷ trái phiếu, lãi suất chỉ 6,9%/năm. 

CTCP Transimex sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị 150 tỷ đồng, dự 

kiến vào ngày 26/11 hoặc sau khi hoàn tất đàm phánký kết các hợp đồng.  

 VJC: Ngày 5/11, Government of Singapore đã bán 309.800 cổ phiếu . 

Sau giao dịch đơn vị sở hữu còn 26,6 triệu cổ phiếu CTCP Hàng không 

Vietjet, tương đương 5,1% vốn. 

 MWG: MWG thử nghiệm với xe đạp điện và kính cận. CTCP Đầu tư 

Thế giới Di động đã  thử nghiệm lắp đặt máy đo thị lực để khai thác thị 

trường kính cận. Công ty cũng đang đo lường sức mua xe đạp điện trước 

khi thử nghiệm 

 SAB: Sabeco báo lãi kỷ lục. Báo cáo quý III mới đây cho thấy doanh thu 

tăng 14% lên hơn 9.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 

tăng 42% lên 1.387 tỷ đồng. Đây là kết quả doanh thu, lợi nhuận gộp và lãi 

ròng cao nhất theo quý III của Sabeco. 

 CTG: VietinBank hở room hơn 28 triệu cổ phiếu. Kết phiên 13/11, cổ 

phiếu CTG của VietinBank giao dịch thỏa thuận gần 57,4 triệu đơn vị ở giá 

21.500 đồng/cp, tương đương 1.234 tỷ đồng. Khối ngoại bán ra toàn bộ 

lượng giao dịch nói trên trong khi mua vào gần 29 triệu cổ phiếu. Sau phiên 

giao dịch hôm nay, VietinBank sẽ hở room hơn 28,4 triệu đơn vị.  

 MBB: MB bán xong 80 tỷ đồng trái phiếu. MB thông báo chào bán thành 

công 80 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhằm tăng vốn cấp 2.Phát hành 

trái phiếu là một trong những phương án nằm trong kế hoạch của ngân hàng 

 TDG: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Minh Hiếu đăng ký 

mua 500.000 cổ phiếu CTCP Dầu khí Thái Dương. Giao dịch thực hiện 

qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/11 đến 13/12. Sau 

giao dịch, ông Hiếu nắm giữ 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 12,5% vốn. 

 

TIN SÀN HOSE 

 MST: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tuyên đã mua 500.000 cổ phiếu 

từ ngày 16/10 đến 7/11. Sau giao dịch, ông Tuyên nắm giữ 5,5 triệu cổ 

phiếu CTCP Đầu tư MST, tương đương 15,5% vốn. 

 NHH: Trong 3 ngày 6-8/11, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã mua 

2,2 triệu cổ phiếu. An Phát Holdings hiện nắm giữ 19 triệu cổ phiếu TCP 

Nhựa Hà Nội, tương đương 53,2% vốn. 

 LIG: LIG mạnh tay đầu tư vào mảng năng lượng. Ngày 11/11, phía 

CTCP Licogi 13 vừa công bố việc góp vốn thành lập CTCP Năng 

lượng LIG. Công ty này có vốn điều lệ 390 tỷ đồng, trong đó LIG chiếm 

99% sở hữu. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 83.25 NVB 32.82 

BID 27.16 SHB 1.35 

E1VFVN30 25.69 IDJ 0.88 

VHM 21.77 BAX 0.21 

HCM 19.24 SHS 0.16 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (611.96) PVS (1.20) 

VNM (139.02) SD6 (0.20) 

VIC (71.33) PVG (0.18) 

VCB (36.01) S74 (0.16) 

MSN (18.84) NDX (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 

HNX 
Công ty Cổ phần Công trình 

 Giao thông Bình Thuận 
29/11/2019 

 Nhu cầu năng lượng tăng, Việt Nam đẩy mạnh 

nhập khẩu dầu thô, than đá trong 10 tháng đầu 

năm, điều này chứng tỏ nước ta đang ngày càng phụ 

thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu để hỗ trợ nền 

kinh tế nội địa tăng trưởng nhanh chóng. Than đá 

nhập khẩu chủ yếu sẽ được dùng để sản xuất điện tại 

các nhà máy nhiệt điện than ngày càng lớn của Việt 

Nam. Điện than được cho là vẫn sẽ đóng vai trò quan 

trọng trong nguồn cung điện của Việt Nam trong vài 

năm tới, kể cả khi chính phủ đang tích cực thúc đẩy 

năng lượng tái tạo. 

 Tránh thất thu thuế từ kinh doanh trên mạng: 

Phải bịt lỗ hổng từ ngân hàng. Theo nhiều ý kiến, 

để triệt để thu thuế từ kinh doanh trên mạng thì các 

ngành thuế phải phối hợp chặt chẽ với các ngân 

hàng thương mại để cung cấp thông tin, xác định 

nguồn tiền, đảm bảo ngăn chặn được trốn, tránh 

thuế. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nguy cơ nợ xấu từ BOT, BT giao thông. NHNN cho 

biết hiện nay có nhiều dự án BOT (xây dựng - vận hành 

- chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao) giao thông 

đã hoàn thành, đi vào khai thác nhưng doanh thu không 

đạt như phương án tài chính ban đầu. Do đó, hiện khoảng 

53.000 tỉ đồng dư nợ tín dụng có nguy cơ phải cơ cấu nợ, 

phát sinh nợ xấu cho các NH thương mại. Hiện phân 

khúc này chiếm khoảng 1,4% tổng dư nợ tín dụng. 

 Việt Nam nâng kỷ lục xuất siêu lên 9,01 tỷ USD. 

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 

10/2019 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 

1,86 tỷ USD, đưa mức thặng dư lũy kế từ đầu năm đến 

hết tháng 10 lên 9,01 tỷ. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục 

Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 

trong tháng 10/2019 đạt 46,61 tỷ USD, luỹ kế đến hết 

tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 428,3 tỷ USD. 

 Việt Nam mất 50.000 tỷ đồng mỗi năm vì ưu đãi thuế 

là khuyến nghị của ông Johan Langerock, chuyên gia về 

chính sách thuế của Oxfam tại Diễn đàn Chính sách Tài 

khóa và Phát triển Việt Nam 2019 sáng 13/11. Chuyên 

gia này dẫn số liệu của OECD cho thấy, ưu đãi thuế cho 

doanh nghiệp tại Việt Nam tương đương với khoản thất 

thu bằng 1% GDP. 

 

TIN VĨ MÔ 

 VietinBank Capital bị xử phạt do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ và hàng loạt 

vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 160 triệu đồng. 

 Một doanh nghiệp tôm sắp sửa lên sàn UPCoM. HNX vừa có quyết định chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thủy sản và 

Thương mại Thuận Phước vào giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán là THP. Theo đó, ngày 18/11/2019, 

7.2 triệu cổ phiếu THP, tương đương vốn điều lệ hơn 72 tỷ đồng sẽ chào sàn UPCoM với giá tham chiếu phiên giao dịch 

đầu tiên là 22,900 đồng/cp. 

 Sắc đỏ bao trùm thị trường CW, thanh khoản giảm do ảnh hưởng xấu từ các cổ phiếu cơ sở. Các CW dựa theo cổ phiếu 

VNM hay MWG đều giảm rất mạnh. thị trường CW đã chia tay 4 mã do KIS phát hành để chuẩn bị đáo hạn vào 14/11 là 

CHPG1906, CMSN1901, CVNM1901 và CVRE1901. Toàn bộ các CW này chắc chán đã ở trạng thái lỗ.  

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.783 0.33% 

Hang Sheng 26.571 -1.82% 

Nikkei 225 23.294 -0.11% 

Kospi 2.122 0.00% 

Shanghai 2.905 -0.33% 

SET 1.615 -0.68% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.32 0.01% 

USD/CNY 7.0235 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.886 0.91% 

S&P500 VIX 13.00 2.52% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến các chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng phá đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư đón nhận bài phát 
biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Dow Jones tăng 0,33%, S&P 500 cũng nhích nhẹ 0.07%, Nasdaq Composite giảm 
0.05%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại sau khi OPEC cho biết họ không nhận thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế và sản lượng dầu đá 
phiến Mỹ tăng mạnh như dự đoán trong năm 2020. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,6 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,4% 
lên 62,8 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay đạt 1.463,70 USD/ounce theo Kitco; vàng giao 
tháng 12 tăng 0,04% lên 1.464,75 USD 

 Tỷ giá USD hôm nay 14/11: Giảm so với các đồng tiền an toàn do bất ổn thương mại. Tỷ giá euro so với USD tăng 
0,03% lên 1,1010. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2854. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 
108,81. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chỉ số PMI (quản lý thu mua) từ nhóm ngành sản xuất của Mỹ 

đã lao từ mức 50 điểm kể từ thời điểm đầu quý IV.2019. Trong khi 

đó dữ liệu chính thức từ bộ thống kế Trung Quốc thể hiện mức sụt 

giảm ít hơn và hứa hẹn khả năng phục hồi trở lại. Có thể thấy chiến 

tranh thương mại đã tác động mạnh đến Mỹ hơn là Trung Quốc. 

 Khủng hoảng Brexit khiến kinh tế Anh tăng yếu nhất một thập 

kỷ. Trang CNN Business dẫn báo cáo từ Văn phòng Thống kê Quốc 

gia Anh (ONS) cho biết nền kinh tế tăng trưởng 1% trong quý 3 so 

với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất của kinh tế Anh 

kể từ đầu năm 2010. 
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