
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.05% -0.89% 

Giá cuối ngày 1,012.30  106.24  

KLGD (triệu cổ phiếu)  209.40   21.54  

GTGD (tỷ đồng) 4,503.14 293.28 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,786,670 176,900 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

40.38 2.6 

Số CP tăng giá 129 61 

Số CP đứng giá 102 245 

Số CP giảm giá 192 60 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SFC 30% bằng tiền 19/11/19 

GHC 20% bằng tiền 19/11/19 

SHE 10% bằng tiền 19/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VNM: Vinamilk chi thêm 149 tỷ đồng tăng sở hữu GTN lên 43%. Công 

ty sữa Việt Nam đã mua thêm 6,6 triệu cp Công ty GTNfoods vào phiên 

giao dịch ngày 6/11, tăng tỷ lệ sở hữu GTN từ 40,53% lên 43,15%. 

 PVD: Giá cho thuê giàn khoan tăng mạnh, PVD được dự báo tăng 

trưởng doanh thu trong năm 2020. Trong khu vực Đông Nam Á, hiệu 

suất các giàn jackup 300 và 350+ đang có xu hướng cải thiện rõ rệt với mức 

tăng 10-15% so với năm 2018. Doanh thu cung cấp dịch vụ khoan của PVD 

năm 2020 được dự báo đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 20%. 

 TCM: Công ty mẹ TCM báo lãi 10 tháng hơn 185 tỷ đồng, giảm 8% 

cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, t doanh thu khoảng 2.993 tỷ đồng, đạt 99% kế 

hoạch của 10 tháng và tương đương cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế 

khoảng 185,6 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 10 tháng, giảm 8% so cùng kỳ. 

 FPT: FPT lãi trước thuế 10 tháng gần 4.000 tỷ đồng, hoàn thành 90% 

kế hoạch năm. Sau 10 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tập 

đoàn FPT tăng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng 

và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019. 

 KSB: Từ ngày 7/11 đến 13/11, ông Lê Quốc Hưng đã bán 1,6 triệu cổ 

phiếu. Sau giao dịch ông Hưng còn sở hữu 330.000 cổ phiếu CTCP 

Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, tương đương 0,6% vốn. 

 CTS: VietinBankSc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. Ngày 13/11, HĐQT 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam bổ nhiệm chức vụ 

Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Hiệp kể từ ngày 18/11. Ông 

Hiệp là Nguyên Trưởng phòng Tư vấn Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ 

VietinBank.  

 CII: CII thu về hơn 3.000 tỷ từ phát hành trái phiếu. Tính từ đầu năm 

2019, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM vừa hoàn tất đợt phát hành 

trái phiếu thứ 7 với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, CII 

đã phát hành 7 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 3.011 tỷ đồng. 

 REE: Platinum Victory mua được 12,6 triệu cổ phiếu REE, tỷ lệ thành 

công 40%. Platinum Victory Pte. Ltd thông báo đã mua 12,6 triệu cp Công 

ty cơ điện lạnh qua dó nâng sở hữu từ 77,2 triệu cp lên 89,8 triệu cp, tương 

đương 28,97% vốn REE. 

 AAM: Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Hằng đã bán toàn bộ 

463.463 cổ phiếu CTCP Thủy sản Mekong, tương đương 3,8% vốn. Giao 

dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 4/11 đến 

8/11. 

TIN SÀN HOSE 

 VCP: Vinaconex Power đề xuất giảm chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, bao 

gồm: chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, giữ nguyên tỷ lệ cổ tức. Do 

điều kiện thủy văn khó khan và dự án Thủy điện Xuân Khao chưa đưa vào 

thực hiện 

 BVS: BVSC sẽ phát hành 300 tỷ trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái 

phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 8,5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần. 

 MBG: MBG bán bớt cổ phần công ty con. Công ty cổ phần Tập đoàn MBG 

vừa thông qua việc chào bán 3 triệu cổ phần tại CTCP Công nghiệp miền 

Trung. Giá chào bán thấp nhất là 11.000 đồng/cp, theo đó MBG có thể thu 

về tối thiểu 33 tỷ đồng.  

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           91.05  PVS            3.77  

VHM           22.90  TIG            0.39  

PVT           11.75  SHS            0.13  

BID             8.37  SHB            0.10  

KBC             7.23  VHL            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (40.44) MBS           (0.83) 

VJC         (15.74) VCS           (0.47) 

VIC         (12.27) PVG           (0.17) 

E1VFVN30         (11.18) NTP           (0.15) 

PVD           (9.52) ONE           (0.15) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 

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 

Công ty Cổ phần Sơn  

Tổng hợp Hà Nội 
05/12/2019 

 Xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 

giá trị 100.000 tỷ đồng, tốc độ 160 km/h. Theo quy 

hoạch nghiên cứu, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội 

– Hải Phòng có chiều dài 392 km, diện tích đất sử 

dụng là 1.650 ha, xây dựng theo hướng đông qua 8 

tỉnh, thành phố là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh 

Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và thành phố 

Hải Phòng. Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm chi phí 

mặt bằng) ước khoảng 100.000 tỷ đồng. 

 Dự kiến phải huy động 8,6 tỷ kWh điện chạy dầu 

năm 2020. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết phải 

huy động nguồn điện chạy dầu trong các tháng cuối 

năm do sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện giảm, 

bởi lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ rất thấp 

so với cùng kỳ nhiều năm. 

 Dịch tả lợn châu phi giảm nhiệt, 60% số xã qua 30 

ngày dịch không bị tái dịch. Theo thông tin từ Cục 

Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 

thời điểm hiện tại, nhìn chung dịch tả lợn châu Phi đã 

giảm đến mức độ thấp nhất về chu kỳ phát triển. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nở rộ hình thức mới trong thanh toán xuyên biên giới. 

Hàng loạt ngân hàng, công ty công nghệ tài chính trong 

nước đề nghị NHNN cho phép bắt tay với đối tác ngoại để 

triển khai thanh toán xuyên biên giới bằng các hình thức 

chưa có trong quy định hiện hành. Nhiều ngân hàng đã 

chạy đua ra mắt những hình thức thanh toán quốc tế mới, 

nhắm vào khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam. 

 Toàn cảnh bức tranh nợ xấu ngân hàng 9 tháng đầu 

năm. Tính đến thời điểm 30/9, tổng giá trị nợ xấu nội bảng 

của 25 ngân hàng ở mức 97.153 tỉ đồng, tăng 16,6% so với 

cuối năm 2018. Trong đó, SCB, ACB và Bac A Bank là 

ba ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất. Trong đó, riêng 10 

ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất gồm BIDV, VietinBank, 

VPBank, Vietcombank, SHB, Sacombank, Techcombank, 

MBBank, VIB và HDBank đã chiếm tới 82% tổng nợ xấu 

với giá trị ở mức 78.000 tỉ đồng. 

 Phát hiện nhiều lô hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt 

để xuất đi nước khác. Đó là cảnh báo của các chuyên gia 

Mỹ, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công thương tại hội thảo 

về ngăn gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại, do Tổng cục Hải 

quan tổ chức 14-11. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Ngày 18/11, HoSE chính thức triển khai 3 chỉ số Vietnam Diamond, Vietnam Financial Select và Vietnam Leading 

Financial. Sự ra đời các bộ chỉ số mới này là tiền đề cho sự ra đời của các quỹ ETF, qua đó giải quyết bài toán tại các doanh 

nghiệp đã hết room ngoại. Trước đó ngày 30/8/2019, HoSE đã ra công văn về việc thử nghiệm các chỉ số đầu tư. 

 Quỹ tỷ đô Schroder ISF Frontier Markets Fund đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu Việt Nam, giảm tỷ trọng thị trường Kuwait. 

Thời gian gần đây, mặc dù Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund liên tục nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục, 

nhưng con số này vẫn kém khá xa tỷ trọng benchmark (18,77%). Trong những tháng tới, nhiều khả năng Schroder ISF Frontier 

Markets Equity Fund sẽ đẩy mạnh mua cổ phiếu Việt Nam cho phù hợp benchmark. 

 Nhiều CW giảm mạnh, thanh khoản cải thiện nhờ đón thêm 4 mã mới lên giao dịch. Các CW dựa theo cổ phiếu FPT, MWG, 

REE... đồng loạt giảm sâu, Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,4 triệu cq (tăng 50% so với phiên trước), tương ứng khối lượng giao 

dịch đạt 14,5 tỷ đồng (tăng 15,7%). 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.782 -0.01% 

Hang Sheng 26.324 -0.93% 

Nikkei 225 23.142 -0.76% 

Kospi 2.139 0.79% 

Shanghai 2.909 0.16% 

SET 1.609 -0.35% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.15 -0.23% 

USD/CNY 7.0208 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.827 0.67% 

S&P500 VIX 13.05 0.38% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến các chỉ số không thay đổi nhiều giữa bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang bế tắc 

và các cổ phiếu Cisco và Walmart cùng đi xuống. Dow Jones giảm 0,01%, S&P 500 tăng 0,08%,Nasdaq Composite hạ 0.04%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm do chịu áp lực bởi tồn kho dầu thô Mỹ kèm theo sản lượng đạt ngưỡng kỉ lục. Giá dầu WTI 

giảm 0,2% xuống 56,3 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,4% xuống 62 USD/thùng 

 Giá vàng ngày hôm nay tăng khi lo ngại về thoả thuận thương mại quay trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.469,60 

USD/ounce; vàng giao tháng 12 giảm 0,12% xuống 1.470,25 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay quay trở lại mức cao nhất trong một tháng qua. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1021. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2880. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 108,48. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ - Trung mâu thuẫn về thoả thuận thương mại. Các cuộc thảo 

luận giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là đã gặp khó khăn trong vấn 

đề mua bán nông sản. Hôm trước, Wall Street Journal đưa tin rằng 

Bắc Kinh đang phản đối các yêu cầu từ Nhà Trắng nhằm hạn chế 

chuyển giao công nghệ cũng như các cơ chế thực thi. Trung Quốc 

cũng cảnh giác về việc cam kết mua số lượng nông sản của Mỹ. 

 Kinh tế Nhật Bản giảm tốc mạnh vì “vạ lây” thương chiến Mỹ-

Trung. Cụ thể, số liệu do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 14/11 

cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng 0,2% trong quý 

3/2019 so với cùng kỳ năm ngoái, sụt tốc mạnh so với mức tăng 1,8% 

trong quý 2. 
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