
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.54% -0.83% 

Giá cuối ngày 1,008.35  105.15  

KLGD (triệu cổ phiếu)  232.35   18.64  

GTGD (tỷ đồng) 4,796.06 213.21 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,008,030 -62,178 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-27.02 -2.45 

Số CP tăng giá 179 62 

Số CP đứng giá 105 239 

Số CP giảm giá 137 65 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SMB 35% bằng tiền 22/11/19 

MLC 7,16% bằng tiền 22/11/19 

TIX 15% bằng tiền 25/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 EIB: Eximbank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty Doreming 

Asia vào ngày 13/11/2019, nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và chi phí 

nhân sự của doanh nghiệp. 

 MBB: MB tung gói lãi suất cho vay ưu đãi quy mô 2.500 tỷ đồng. Ngân 

hàng TCMP Quân đội tung gói cho vay với lãi suất ưu đãi tín dụng quy mô 

2.500 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, Lãi suất cho 

vay của gói này là 6,25%/năm, áp dụng từ 13/11/2019.  

 CTG: IFC bán 57 triệu cổ phiếu VietinBank. IFC và Quỹ Đầu tư Cấp 

vốn IFC L.P đã bán ra hơn 57,39 triệu cổ phiếu CTG thu về hơn 1.200 tỷ 

đồng. Tỷ lệ sở hữu của IFC tại VietinBank giảm xuống còn 6,486%, tương 

ứng với 241,5 triệu cổ phiếu CTG. 

 BID: BIDV giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua đó giảm Lãi suất huy động 0,2% ở tất 

cả các kỳ hạn trong khi lãi suất cho vay giảm 0,2 - 0,5% so với lãi suất hiện 

hành. 

 VJC: Vietjet ký kết Hợp đồng tài trợ vốn quốc tế với tổng giá trị 200 

triệu USD, với các ngân hàng quốc tế Woori Bank, ICBC, KEB Hana Bank 

và Hợp đồng tài trợ hạn mức với Ngân hàng Woori Bank. Trị giá ký kết lần 

này đạt 140 triệu USD. Chương trình đang tiếp tục triển khai để nâng tổng 

hạn mức lên trên 200 triệu USD. 

 PNJ: Loạt lãnh đạo PNJ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu ESOP theo 

chương trình phát hành cho người lao động Thời gian từ ngày 21/11 đến 

6/12. Giá mua mỗi cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng trong khi giá giao dịch 

trên sàn ngày 18/11 là 84.400 đồng. 

 GMC: GMC huy động vốn với giá 15.000 đồng/cp để chi lương. Công 

ty Garmex Sài Gòn thông báo chào bán 8,9 triệu cổ phiếu ra công chúng, 

giá chào bán 15.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý III 

và IV. Nếu không huy động được vốn, công ty sẽ chủ động huy động nguồn 

vốn vay để thực hiện kế hoạch. 

 HBC: Xây dựng Hòa Bình phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP.. Thời 

gian thực hiện là trong quý IV. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. 

 HCD: HCD bị HoSE nhắc nhở chậm thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 

2017. Theo đó, HCD đã có 3 lần điều chỉnh về thời gian trả cổ tức đợt 2 

năm 2017 cho cổ đông. 

TIN SÀN HOSE 

 PVC: PVC miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Xuân 

Toàn. Theo đó, ông Toàn sẽ chuyển công tác tới Viện Dầu khí Việt Nam. 

Ban Tổng giám đốc còn 4 thành viên. 

 TAR: Ngày 15/11, bà Trương Thị Thanh Ngọc đã bán 390.400 cổ phiếu 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Sau giao dịch bà Ngọc còn 

nắm giữ còn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 10,4% vốn. 

 VHE: Ủy viên HĐQT Lê Hữu Lợi đăng ký bán 150.000 cổ phiếu qua 

phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 21/11 đến 19/12. 

Trước giao dịch, ông Lợi nắm giữ 300.000 cổ phiếu VHE, tương đương 3,4% 

vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE         104.27  PVS            3.37  

HDB             8.89  IDV            0.20  

PVT             7.40  TNG            0.11  

E1VFVN30             5.92  PTI            0.06  

BMP             4.69  LAS            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (45.28) VCS           (4.47) 

VJC         (30.68) DHT           (0.76) 

HPG         (23.06) MBS           (0.42) 

MSN         (13.71) HUT           (0.38) 

BID           (8.63) PIA           (0.06) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

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 

 Mỹ đổ tiền vào mảng khí đốt ở Việt Nam. Theo đó,  

AES, một tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Virginia, 

ký với Bộ Công Thương một biên bản ghi nhớ triển 

khai Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2. Trong khi Công ty 

Murphy Oil có trụ sở tại Arkansas ký được hợp đồng 

phân chia sản phẩm dầu khí Lô 15-2/17 với Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác 

Dầu khí Việt Nam và SK Innovation. 

 Cá tra xuất sang Malaysia tăng đột biến. Tính đến 

nửa đầu tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang 

thị trường Malaysia đạt 34,18 triệu USD, tăng 23,6% 

so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng khả 

quan nhất trong khu vực. Hiện nay, Malaysia là thị 

trường nhập khẩu cá tra lớn thứ hai của Việt Nam tại 

khu vực ASEAN.  

 Việt Nam chi trên 11 tỉ USD nhập sắt thép và phế 

liệu. Nhật Bản là thị trường có lượng hàng phế liệu 

sắt thép xuất khẩu vào Việt Nam nhiều nhất trong 9 

tháng năm nay với 1,51 triệu tấn, trị giá 506,16 triệu 

USD, tăng 30,5% về lượng và 178,02% trị giá, giá 

nhập bình quân 334,62 USD/tấn, giảm 10,02% so với 

cùng kỳ năm trước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng chạy đua giảm lãi suất cho vay và huy động 

trước động thái của NHNN. Không chỉ những "ông lớn" 

mà các ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng lần lượt 

công bố biểu lãi suất mới với nhiều mức lãi suất tiền gửi 

được điều chỉnh giảm. Ngoài ra, động thái giảm lãi suất 

của các ngân hàng cũng nhằm ủng hộ định hướng của 

Chính phủ là giảm lãi suất cho vay thêm khoảng 0,5% 

trong năm 2020.  

 Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua 

TPDN chỉ vì lãi suất cao và cần phải nắm rõ các thông 

tin gồm: (i) trái phiếu do doanh nghiệp nào phát hành, mục 

đích phát hành; (ii) có tài sản đảm bảo hay không có tài 

sản đảm bảo; (iii) cam kết của chủ thể phát hành đối với 

trái phiếu; (iv) kỳ hạn và phương thức trả nợ gốc, lãi; (v) 

tình hình tài chính và việc sử dụng vốn từ phát hành trái 

phiếu của doanh nghiệp phát hành. 

 Bộ trưởng Nông nghiệp cảnh báo nguy cơ rối loạn thị 

trường thịt lợn, cho rằng nhu cầu thực phẩm nói chung, 

thịt lợn nói riêng sẽ tăng trong thời gian tới, nếu không tập 

trung đồng bộ, minh bạch các giải pháp bình ổn thì sẽ xảy 

ra rối loạn thị trường thịt lợn, gây thiệt hại cho các cơ sở 

chăn nuôi và người tiêu dùng. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Chuyên gia: NHNN hạ lãi suất sẽ tác động tích cực và lâu dài đến TTCK. Dòng vốn rẻ sẽ trở lại thị trường vào cuối năm sẽ 

giúp thanh khoản cải thiện, nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi theo. Nhóm ngân hàng có thể giảm 1-2% lợi nhuận 

trong nửa đầu 2020, nhưng không tác động nhiều tới xu hướng lợi nhuận dài hạn. 

 UBCK yêu cầu FLCHOMES hủy phương án chào bán tăng vốn lên 1,200 tỷ, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư khi chào bán 

chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 18.11 tỷ đồng lên 1,200 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy 

định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực chứng khoán. 

 KIS chào bán 5 chứng quyền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 5 chứng quyền có đảm bảo. 

Hầu hết cổ phiếu cơ sở là các mã đã được KIS phát hành CW trước đó. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.934 -0.36% 

Hang Sheng 26.681 1.35% 

Nikkei 225 23.417 0.49% 

Kospi 2.161 -0.07% 

Shanghai 2.909 0.62% 

SET 1.608 0.36% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.82 -0.18% 

USD/CNY 7.0261 -0.25% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.786 -1.22% 

S&P500 VIX 12.86 3.21% 

 Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi Home Depot và Boeing đóng cửa trong sắc đỏ, các cổ phiếu khác nhìn chung 

không biến động nhiều. Dow Jones giảm 0,36%, S&P 500 giảm 0,06%, Nasdaq tăng 0,24%. 

 Giá dầu giảm do thị trường lo ngại nguồn cung thế giới dư thừa và tiến trình đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại 

Mỹ - Trung diễn ra chậm. Giá dầu WTI giảm 0,4% xuống 54,8 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 60,2 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay ảm đạm khi có thêm tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 

1.472,48 USD/ounce; trong khi vàng giao tháng 12 giảm 0,07% xuống 1.413,15 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi nhẹ sau khi duy trì ổn định trong ngày hôm trước. Tỷ giá euro so với USD không có nhiều 

biến động ở 1,1078. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm nhẹ 0,01% xuống 1,2921. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 

0,02% lên 108,55. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trump sẽ tăng thuế với hàng Trung Quốc nếu không đạt thỏa 

thuận ông thích dựa trên phát biểu tại cuộc họp nội các tại Nhà 

Trắng ngày 19/10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump 

 WTO - ‘nạn nhân’ mới trong thương chiến Mỹ - Trung. Trong 

hai năm liền, chính quyền Trump đã ngăn chặn việc bổ nhiệm nhân 

sự cho cơ quan phúc thẩm WTO, thẩm quyền cao nhất trong giải 

quyết các tranh chấp thương mại, đồng nghĩa cơ quan này sẽ sớm 

không đủ thành viên để hoạt động. Mặt khác, Washington đang gia 

tăng áp lực, xem xét đến ngân sách WTO; điều này làm dấy lên nguy 

cơ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất cho WTO, sẽ dừng cấp vốn, khiến năng 

lực giải quyết tranh chấp của tổ chức này bị hạn chế hơn nữa. 
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