
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.77% -0.55% 

Giá cuối ngày 1,000.56  104.91  

KLGD (triệu cổ phiếu)  210.30   15.39  

GTGD (tỷ đồng) 4,562.62 168.25 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,138,760 -207,900 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-13.83 -3.72 

Số CP tăng giá 129 61 

Số CP đứng giá 103 246 

Số CP giảm giá 189 59 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

KHP 3% bằng tiền 26/11/19 

CMD 15% bằng tiền 29/11/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Tập đoàn Vingroup bảo lãnh thanh toán tối đa 30.000 tỷ đồng 

cho các nghĩa vụ của VinFast. Các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành 

trái phiếu doanh nghiệp, các khoản vay/tín dụng trong và ngoài nước mà 

công ty VinFast dự kiến thực hiện trong năm 2019 và 2020. 

 CII: Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu CII. Giao dịch 

thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 25/11 đến 

24/12. Nếu giao dịch thành công, Tân Tam Mã sẽ nắm giữ 10,9 triệu cổ 

phiếu CII, tương đương 4,4% vốn.  

 TTB: TTB muốn mua 1 triệu cổ phiếu quỹ. Công ty cổ phần Tập đoàn 

Tiến sẽ mua cổ phiếu quỹ với khối lượng 1 triệu cổ phiếu. Giá mua lại sẽ 

theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, ngân sách dự kiến 12 tỷ đồng. 

 PXS: PXS thay đổi hàng loạt nhân sự HĐQT, Ban tổng giám đốc. Công 

ty thay đổi 6 nhân sự. Sau khi thay đổi nhân sự, HĐQT công ty gồm 5 thành 

viên, Ban giám đốc có 4 thành viên và Ban kiểm soát có 3 người. 

 PDR: Phát Đạt bán được tiếp 110 tỷ đồng trái phiếu. PDR vừa hoàn tất 

phát hành trái phiếu lần 9 với tổng giá trị 110 tỷ đồng. Mệnh giá 100 triệu 

đồng/trái phiếu. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm, không chuyển đổi, có bảo đảm 

bằng tài sản và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất 

13%/năm. 

 GEG: Điện Gia Lai dự kiến mua lại 90% nhà máy điện gió V.P.L Bến 

Tre. Công ty sẽ đàm phán với đối tác nhằm với mục tiêu giá trị nhận chuyển 

nhượng không quá 77 tỷ đồng. Sau đó, giao Tổng giám đốc đàm phán nhận 

chuyển nhượng 10% cổ phần còn lại với giá trị tương tự như trên. 

 CMX: Công ty tôm giảm mạnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 

2019. Công ty cổ phần Camimex Group giảm mục tiêu lãi xuống 90 tỷ đồng, 

giảm 55% so với chỉ tiêu ban đầu. Với kế hoạch mới, công ty đã hoàn thành 

84% kế hoạch năm sau 9 tháng. 

 SAM: SAM Holdings mua hơn 3 triệu cổ phần ‘đại gia’ ngành nhựa và 

nước. SAM đã mua vào 3,37 triệu cổ phiếu CTCP Nhựa Đồng Nai để nắm 

giữ 3,37% vốn điều lệ của doanh nghiệp trong thời gian 31/10-15/11. Trước 

giao dịch, SAM chưa sở hữu cổ phiếu DNP nào  

 GMC: Garmex Sài Gòn chuẩn bị chào bán gần 9 triệu cổ phiếu ra công 

chúng. GMC sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và có 

phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán. Giá chào bán cho cổ đông hiện 

hữu 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 2:1.  

 

TIN SÀN HOSE 

 TSB: Vinachem sẽ bán 51% vốn TSB, tương đương 3,44 triệu cổ phiếu. 

Giá khởi điểm là 32.800 đồng/cp, gấp 4,7 lần thị giá cổ phiếu trên sàn, tương 

ứng với số tiền thu về tối thiểu nếu bán hết là 113 tỷ đồng. 

 SJM: Từ ngày 28/10 đến 26/11, Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thanh Bình 

đã mua 189.600 cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Bình nắm giữ 400.000 cổ phiếu, 

tương đương 8% vốn. 

 SPV: CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua phương 

thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 21/11 đến 13/12. Trước 

giao dịch, Đầu tư Vina nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu CTCP Thủy Đặc Sản, 

tương đương 15,1% vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           34.23  SHB            2.80  

ROS           24.64  PVC            0.35  

VNM           18.54  IDV            0.20  

KBC             8.60  IDJ            0.20  

HDB             7.31  SHS            0.19  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (40.73) CEO           (1.89) 

HPG         (35.85) DHT           (1.36) 

VHM         (19.80) PVS           (1.15) 

GAS         (17.57) NDN           (1.14) 

MSN           (8.21) VCS           (1.00) 

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 

 Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu, yêu cầu từng 

bước giảm giờ làm. Tuổi nghỉ hưu của người lao 

động trong điều kiện lao động bình thường được điều 

chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao 

động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao 

động nữ vào năm 2035.  

 Từ 1/1/2020, lương tối thiểu cả nước đều trên 3 

triệu đồng/tháng. Nghị định 90 quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương 

tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 

240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Lương 

tối thiểu vùng I lên cao nhất 4,42 triệu đồng/tháng. 

 Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến 

kinh doanh hàng không. Từ 1/1/2020, giấy phép 

kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng 

không chung sẽ bị huỷ bỏ trong trường hợp vốn tối 

thiểu của doanh nghiệp không duy trì trong thời gian 

3 năm liên tục. Ngoài ra, Nghị định 89 cũng bổ sung 

riêng một điều khoản liên quan đến tuổi của tàu bay 

đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam đạt 55,1 tỷ 

USD, cao hơn 3,4% so với quý trước và tăng 1,9% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng trưởng chung của thị trường 

trái phiếu bằng đồng nội tệ tại Việt Nam bị kiềm chế đôi 

chút bởi mức sụt giảm 2,8% của thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp so với quý trước, xuống còn 5 tỷ USD. Tuy 

nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng 4,2%. 

 Bộ Công thương: Mất cân đối cung cầu, tết thiếu 

khoảng 200.000 tấn thịt heo. Nguyên nhân tăng giá do 

ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, kiểm soát dịch nên hạn 

chế lưu chuyển thịt giữa các địa phương, gây mất cân đối 

cung cầu cục bộ tại một số địa phương, đẩy giá thịt heo 

tăng cục bộ, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. 

 ILO: Bộ luật Lao động mới của Việt Nam tiệm cận các 

tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức Lao động quốc tế đã có 

những phân tích và cho rằng, bộ luật mới tiệm cận hơn các 

tiêu chuẩn lao động quốc tế, từ đó giúp người lao động 

hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế, sẽ cải thiện 

đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt 

Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và 

thương mại công bằng. 

 

TIN VĨ MÔ 

 HFC và SD1 bị "tuýt còi" vì vi phạm công bố thông tin. Phía HFC bị xử phạt hành chính do công bố thông tin sai lệch, trong 

khi SD1 đã không công bố thông tin nhiều tài liệu như BCTC, BCTN, Nghị quyết ĐHĐCĐ… theo đúng quy định pháp luật. 

 Sắc đỏ bao trùm thị trường CW, nhiều mã giảm sốc. Các CW dựa theo cổ phiếu FPT MWG, VNM, STB, PNJ... giảm sâu. 

Thanh khoản thị trường CW tiếp tục duy trì ở mức thấp, tổng khối lượng cũng chỉ đạt 2,96 triệu cq, trị giá gần 8 tỷ đồng, trong 

đó, khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp ở thị trường này với giá trị đạt 63 triệu đồng. 

 Chỉ số mới sẽ giải quyết bài toán room trong ngắn hạn. Hose kỳ vọng trong thời gian tới, bên cạnh 2 quỹ ETFVFMVN30 và 

ETFSSIAMVNX50 đang niêm yết, sẽ xuất hiện thêm nhiều quỹ ETF niêm yết mới, góp phần đa dạng hoá sản phẩm và gia tăng 

thanh khoản cho thị trường. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chỉ số đầu tư cũng hướng đến đáp ứng nhu cầu của các quỹ đầu tư 

ngoại trong việc thiết kế các sản phẩm niêm yết ở thị trường nước ngoài dựa trên chỉ số cổ phiếu của Việt Nam. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.821 -0.40% 

Hang Sheng 26.889 -0.75% 

Nikkei 225 23.148 -0.62% 

Kospi 2.125 -1.30% 

Shanghai 2.911 -0.78% 

SET 1.596 -0.65% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.87 3.21% 

USD/CNY 7.036 0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.747 -2.18% 

S&P500 VIX 12.78 -0.62% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống sau khi có nhiều thông tin cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ khó có thể hoàn thành thỏa 

thuận thương mại trong năm 2019. Dow Jones mất 0,4%, S&P 500 giảm 0,38%, trong khi Nasdaq Composite mất 0,51%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng nhẹ hơn so với dự báo đồng thời căng thẳng ở 

khu vực Trung Đông leo thang cũng hỗ trợ giá dầu. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,8 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,5% lên 

63 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại với sự hỗ trợ từ biên bản họp Fed và căng thẳng thương mại. Giá vàng giao ngay tăng 0,18% 

lên 1.474,3 USD/ounce; trong khi vàng giao tháng 12 tăng 0,03% xuống 1.474,6 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1077. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,05% xuống 1,2928. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,22% xuống 108,38. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất cho vay cơ bản. Cụ thể, Lãi suất 

cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm được giảm bớt 5 điểm cơ bản xuống 

4.15%, từ mức ấn định lần trước là 4.2%. Lãi suất cho vay cơ bản kỳ 

hạn 5 năm cũng giảm 5 điểm cơ bản, từ 4.85% xuống 4.8%. Với mục 

đích kéo giảm chi phí tài trợ và vực dậy một nền kinh tế đang bị tổn 

thương vì đà giảm tốc của nhu cầu và hàng rào thuế quan từ phía Mỹ. 

 Thị trường mới nổi trở thành động lực chính của kinh tế thế giới. 

Trong khi các nhà lập chính sách tại Fed và Ngân hàng Trung ương 

châu Âu (ECB) dường như sẽ giữ nguyên lãi suất, những quốc gia 

đang phát triển vẫn còn dư địa để tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. 

Điều này sẽ hỗ trợ phần nào cho kinh tế thế giới, hiện tăng trưởng 

chậm nhất một thập kỷ. 
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