
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.22% -0.20% 

Giá cuối ngày 1,010.03  106.03  

KLGD (triệu cổ phiếu)  212.32   21.42  

GTGD (tỷ đồng) 5,150.73 238.15 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,270,290 346,885 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-181.17 2.79 

Số CP tăng giá 135 66 

Số CP đứng giá 104 244 

Số CP giảm giá 184 56 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SFC 30% bằng tiền 19/11/19 

GHC 20% bằng tiền 19/11/19 

SHE 10% bằng tiền 19/11/19 

CRC 5% bằng tiền 20/11/19 

KHD 90% bằng tiền 20/11/19 

IDV 15% bằng tiền 21/11/19 

KBE 10% bằng tiền 21/11/19 

LTG 16% bằng tiền 21/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT: Phó Chủ tịch HĐQT FPT Ông Bùi Quang Ngọc đăng ký bán thỏa 

thuận 4,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao từ ngày 20/11 đến 19/12. Thành 

công, ông Ngọc còn sở hữu 18,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,8% vốn.  

 DPG: Đạt Phương muốn phát hành 300 tỷ trái phiếu, lãi suất 

11,5%/năm. CTCP Đạt Phương sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 

2019 với tổng giá trị tối đa 300 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến vào 

ngày 29/11.  

 HDG: Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 5,7 tỷ đồng tiền thuế. 

Hà Đô bị phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 

915.251.305 đồng. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính 

và chậm nộp tiền thuế đối với Hà Đô là 5.653.365.124 đồng. 

 CLG: Cotec Land họp cổ đông bất thường để thay thế toàn bộ dàn lãnh 

đạo. CTCP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec sẽ thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của công ty. Công ty sẽ miễn nhiệm toàn bộ Thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-

2020, miễn nhiệm toàn bộ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại. 

 SAB: Heineken bán 5,2 triệu cổ phiếu Sabeco, không còn là cổ đông lớn 

sau hơn 1 thập kỷ nắm giữ. Heineken đã bán gần 5,2 triệu cổ phiếu SAB 

cho nhà đầu tư nước ngoài với giá sàn 234.400 đồng/cp thông qua giao dịch 

thỏa thuận, tương ứng tổng giá trị 1.219 tỷ đồng. Sau giao dịch này, nhóm 

cổ đông Heineken còn nắm giữ 27,68 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng 4,32% 

và không còn là cổ đông lớn tại Sabeco. 

 KSB: Cổ đông lớn Hưng "Gimiko" cắt lỗ 1,63 triệu cổ phiếu. Ông Lê 

Quốc Hưng  đã bán ra 1,63 triệu cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng 

Bình Dương, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,67% về 0,61% vốn. Thời gian thực hiện 

từ ngày 7-13/11/2019. 

 PLX: Petrolimex sẽ có dịch vụ bảo dưỡng xe, cafe đi kèm trạm xăng. 

Tại cuộc họp Analyst meeting quý 3 -2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt 

Nam, Tập đoàn thông báo sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu theo hướng đầu tư các cửa hàng diện tích lớn từ 2.000 m2 trở lên 

để tích hợp các dịch vụ gia tăng đi kèm nhằm mang lại nguồn lợi nhuận 

khác ngoài xăng dầu. 

 COM: Vượt 10% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng. CTCP Vật tư xăng 

dầu ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 

nhẹ 2,2% so với cùng kỳ và hoàn thành trên 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận 

sau thuế đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 36% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng 

đầu năm ngoái, vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Minh Phú sắp bán gần 470.000 cổ phiếu ESOP. Tập đoàn Thủy sản 

Minh Phú vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán 

bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động số lượng 

467.040 cổ phiếu. 

 SHN: SHN nhận cấp tín dụng hàng ngàn tỷ đồng từ VPBank và 

ABBank. Công ty Đầu tư tổng hợp Hà Nội công bố Nghị quyết HĐQT thông 

qua việc nhận cấp tín dụng từ VPBank với số tiền 1.200 tỷ đồng. 

 VTP: Ông Nguyễn Đắc Luân, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 140.000 cp 

trong tổng số 184.087 cp (tỷ lệ 0,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2019. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           56.64  NVB            4.93  

PVT             7.00  PVI            0.48  

DIG             4.08  TNG            0.18  

VCI             3.10  SHS            0.17  

LCG             2.57  IDV            0.13  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM       (149.56) PVS           (1.33) 

ROS         (24.89) VCS           (1.28) 

VIC         (15.51) HUT           (0.52) 

POW         (13.25) PVG           (0.17) 

VCB         (11.84) DP3           (0.10) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 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 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện  

Quảng Ninh 
05/12/2019 

 Các cụm công nghiệp sẽ dần lụi tàn? Các chuyên 

gia cho rằng, cần có cơ chế, chính sách mới để phát 

triển cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay, nếu 

không, các cụm công nghiệp sẽ dần lụi tàn do thiếu 

cơ chế. Sau hơn một năm triển khai theo Nghị định 68 

của Chính phủ, nhiều bất cập đã phát sinh. Nhiều vấn 

đề liên quan tầm nhìn, chiến lược phát triển cho các 

cụm công nghiệp đã không được xử lý.  

 Đề xuất người lao động nặng nhọc nghỉ hưu sớm 5 

năm. Các phương án đưa ra đều có quy định chung là 

người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng 

không quá 5 tuổi so với quy định. 

 TP.HCM thành lập sàn giao dịch heo. Việc hình 

thành sàn giao dịch sẽ minh bạch thông tin, giá cả thị 

trường, điều tiết hợp lý giá, tránh tình trạng thương lái 

ép giá và heo giao dịch qua sàn luôn đảm bảo chất 

lượng. Khi đó, người chăn nuôi thực sự được quyền 

quyết định giá của mình và người mua cũng được lợi 

vì không phải qua trung gian. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đề nghị kiểm toán ngân hàng 0 đồng và các doanh 

nghiệp có dự án thua lỗ ngàn tỷ là ý kiến của các vị đại 

biểu Quốc hội về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020 

vừa được Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp. Kiểm toán quá 

trình cổ phần hoá, thoái vốn, tài sản nhà nước ở các doanh 

nghiệp theo mô hình tổng công ty 90,91 từ 2011 đến nay 

cũng là chuyên đề được đề nghị thêm. 

 Ngân hàng giảm phí dịch vụ: Một mũi tên trúng nhiều 

đích. Việc nhiều ngân hàng miễn phí hoặc áp dụng mức 

phí thấp đối với dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử thời gian 

gần đây được nhận định là bước đi khôn ngoan nhằm gia 

tăng thị phần trong cuộc đua thu hút khách hàng sử dụng. 

 Ngành gỗ “ngóng” FDI từ các quốc gia phát triển. Tổng 

Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đánh giá, FDI 

là điều rất cần thiết với ngành gỗ Việt, song mấu chốt là 

phải “thay máu” cho FDI, thúc đẩy thu hút từ các quốc gia 

phát triển như Mỹ, EU, thay vì các thị trường như Trung 

Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Năm 2018, có 529 DN 

FDI trong ngành gỗ trực tiếp tham gia XK, với kim ngạch 

XK đạt gần 3,96 tỷ USD, chiếm 46,7% trong tổng kim 

ngạch XK 8,48 tỷ USD của ngành. 

TIN VĨ MÔ 

 Hé lộ nhận định quĩ đầu tư, CTCK lớn về VN-Index và nhóm cổ phiếu vượt trội năm 2020. Tại VIPF 2019 do MBS và 

Dragon Capital tổ chức, các thành viên đều đánh giá tích cực với một bộ phận không nhỏ người khảo sát nhận định chỉ số vượt 

1.200 điểm năm 2020. Nhóm ngân hàng và bán lẻ được bình chọn là cổ phiếu hot năm 2020. 

 HoSE chính thức công bố danh mục VN Diamond và VNFIN Select. VN DIAMOND sẽ có 14 cổ phiếu thành phần trong lần 

đầu ra mắt, chiếm áp đảo là các cổ phiếu ngành ngân hàng với 5 đại diện là VietinBank, MB, Techcombank, TPBank và VPBank. 

VNFIN SELECT gồm 17 cổ phiếu, ngân hàng vẫn chiếm áp đảo với 10 đại diện. VNFIN LEAD sẽ gồm 14 cổ phiếu đã xuất hiện 

trong danh mục của VNFIN SELECT, nhưng không có 3 cổ phiếu của chứng khoán Trí Việt, chứng khoán Bản Việt và Bảo hiểm 

Bảo Minh. 

 Thị trường trái phiếu ‘nóng’ khi lãi suất cao nhất lên tới 20%/năm do Công ty Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng vừa hoàn 

tất đợt phát hành hơn 14 triệu trái phiếu , mệnh giá 100.000 đồng, huy động hơn 1.400 tỷ đồng.  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.005 0.80% 

Hang Sheng 26.327 0.01% 

Nikkei 225 23.303 0.70% 

Kospi 2.162 1.07% 

Shanghai 2.891 -0.64% 

SET 1.602 -0.45% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98 -0.17% 

USD/CNY 7.0083 -0.18% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.836 0.10% 

S&P500 VIX 12.05 -7.66% 

 Phố Wall tăng điểm với các chỉ số tăng mạnh lập kỷ lục mới vào ngày thứ Sáu sau khi Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry 

Kudlow cho biết Trung Quốc và Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại. Dow Jones vọt 0.7%, S&P 500 tiến 0.8% 

và Nasdaq Composite cộng 0.7%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhờ thông tin tích cực, tuy nhiên, tâm lí lo ngại về nguồn cung tăng đã gây áp lực lên giá dầu 

thô. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,8 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 1,7% lên 63,3 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay phục hồi nhẹ đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,04% lên 1.468,3 USD/ounce; vàng giao tháng 12 

tăng 0,01% lên 1.468,6 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục chờ đợi diễn biến xung quanh đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tỷ giá euro so 

với USD tăng 0,06% lên 1,1056. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2917. Tỷ giá USD so với yen Nhật 

cũng tăng nhẹ 0,02% lên 108,75. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bộ Tư pháp Mỹ: Không thể tin tưởng Huawei và ZTE. Bộ trưởng 

Tư pháp Mỹ đã gửi thông điệp tới người đứng đầu FCC liên quan 

đến thực tế là vào ngày 22/11, lãnh đạo của FCC sẽ xem xét đề xuất 

cấm các nhà khai thác không dây của Mỹ làm việc ở khu vực nông 

thôn sử dụng khoảng 8,5 tỷ USD từ quỹ liên bang để mua thiết bị và 

sử dụng dịch vụ của Huawei và ZTE. 

 Nợ toàn cầu chạm mức cao nhất lịch sử, Mỹ và Trung Quốc là 

những "con nợ" lớn nhất. Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết 

tổng nợ toàn cầu đạt mức 250,9 nghìn tỷ USD vào cuối giai đoạn 6 

tháng đầu năm 2019, và sẽ vượt mốc 255 nghìn tỷ USD vào cuối năm 

nay. 

Highlight 


