
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.27% -0.16% 

Giá cuối ngày 987.89  104.74  

KLGD (triệu cổ phiếu)  215.01   17.27  

GTGD (tỷ đồng) 5,447.20 208.29 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-12,121,255 -1,008,816 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-329.93 -11.94 

Số CP tăng giá 114 51 

Số CP đứng giá 114 243 

Số CP giảm giá 193 72 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

THB 26% bằng tiền 28/11/19 

CMD 15% bằng tiền 29/11/19 

KDC 10% bằng tiền 29/11/19 

COM 30% bằng tiền 05/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KBC: KBC sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 2 kỳ đầu 

tiên 10,8%. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo 

đảm và không phải là nợ thứ cấp. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và dự kiến 

phát hành vào ngày 6/12. 

 FTM: FTM thay kế toán trưởng, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc. CTCP 

Đầu tư và Phát triển Đức Quân bổ nhiệm ông Phạm Trường Giang - Phó 

Tổng giám đốc điều hành kinh doanh và ông Trần Xuân Tiến đảm nhiệm 

vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành sản xuất.  

 CII: Công ty con của CII nâng sở hữu BOT Trung Lương – Mỹ Thuận 

từ 10% lên 50%. Công ty đầu tư cầu đường CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại 

Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận từ 10% lên 50%. CII B&R là công 

ty con của Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM, tỷ lệ sở hữu 54,46%, 

phụ trách mảng đầu tư các dự án cầu đường của CII. 

 PDR: Phát Đạt mua khu đất gần 4 ha tại Bình Dương, dự kiến đầu tư 

5.800 tỷ đồng. Cụ thể, PDR đã đầu tư 639 tỷ đồng mua khu đất 3,73 ha tại 

Bình Dương. Công ty dự định phát triển dự án chung cư 25 tầng với dòng 

sản phẩm trung cấp tại đây, mật độ xây dựng 65%.  

 PNJ: PNJ lãi 129 tỷ đồng trong tháng 10, tăng 20%. Công ty Vàng bạc 

Đá quý Phú Nhuận ghi nhận doanh thu trong tháng 10 đạt 1.716 tỷ đồng, 

tăng 26% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 129 tỷ đồng. 

 DXG: Quỹ KIM trở thành cổ đông lớn của DXG vào ngày 15/11. Quỹ 

thành viên thuộc Korea Investment Management vừa mua vào 1 triệu cổ 

phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh. Giao dịch khiến nhóm quỹ này nâng 

tỷ lệ sở hữu từ 4,93% lên 5,12%, tương ứng hơn 26,6 triệu cổ phiếu.  

 VNG: VNG tăng vốn lên 353 tỷ đồng. CTCP VNG đã hoàn tất tăng vốn 

từ 345,4 tỷ đồng lên 353 tỷ đồng, thông qua phát hành hơn 766.000 cổ phiếu 

cho 39 cá nhân theo chương trình lựa chọn người lao động.  

 LGL: 9 tháng, Long Giang Land đạt doanh thu 999 tỷ đồng. Lũy kế 9 

tháng, LGL ghi nhận doanh thu và LNST đạt lần lượt 999 tỷ đồng và 61,6 

tỷ đồng, tăng trưởng 31% và 26,5% so với cùng kỳ; hoàn thành 76,8% và 

51,3% kế hoạch năm 2019. 

 REE: REE chấm dứt dự án thương mại tại Singapore, đẩy mạnh M&A 

mảng điện nước.  CTCP Cơ điện lạnh chính thức thông qua việc chấm dứt 

đầu tư dự án Transorient Pte. Ltd. tại Singapore. Công ty tích cực đầu tư 

vào mảng điện nước, riêng năm 2019 REE dự kiến dùng khoảng 2.000 tỷ 

đồng cho công tác M&A mảng này. 

VSH: Toà án buộc Vĩnh Sơn - Sông Hinh bồi thường 2.163 tỷ cho tổ hợp 

TIN SÀN HOSE 

 TNG: TNG báo lãi 10 tháng đạt 196 tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ. Lũy kế 

10 tháng, Công ty đầu tư và thương mại TNG ghi nhận doanh thu đạt 3.971 

tỷ đồng và lãi sau thuế 196 tỷ đồng.  

 VTP: Ngày 18/11, Ủy viên HĐQT Nguyễn Đắc Luân đã bán 140.000 cổ 

phiếu. Sau giao dịch ông Luân còn nắm giữ còn 44.087 cổ phiếu Tổng CTCP 

Bưu chính Viettel, tương đương 0,1% vốn. 

 IKH: SCIC đăng ký bán toàn bộ 755.000 cổ phiếu CTCP In Khoa học 

Kỹ thuật, tương đương 48,1% vốn. Giao dịch dự kiến từ ngày 5/12 đến 

3/1/2020. Ông Chu Thế Hoàng, đại diện phần vốn góp tại SCIC là Chủ tịch 

HĐQT tại In Khoa học Kỹ thuật. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           41.88  DGC            0.31  

ROS           28.80  IDV            0.18  

VNM           23.61  SLS            0.11  

HDG           20.94  TNG            0.09  

SMB             7.74  AMV            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KDH       (257.38) PVS           (6.02) 

VIC         (43.34) CEO           (3.32) 

HPG         (36.60) NDN           (2.29) 

VHM         (28.14) SHB           (0.58) 

VCB         (20.66) BVS           (0.46) 

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 

 Tăng mức tín dụng cho học sinh, sinh viên lên 2,5 

triệu đồng. Từ ngày 1/12, mức cho vay tối đa đối với 

học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng/học 

sinh sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh sinh 

viên. Tính đến ngày 31/10/2019, chương trình tín 

dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có dư 

nợ đạt trên 10.978 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ 

với hơn 401.000 khách hàng còn dư nợ. 

 Lấn chiếm đất đai sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Trường 

hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất 

phi nông tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 

lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định 

nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng 

đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. 

 Hơn 30 nhà đầu tư trong nước dự tuyển cao tốc 

Bắc – Nam. Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, 

trong 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình 

thức PPP, dự án có số lượng hồ sơ nộp nhiều nhất là 

9 bộ hồ sơ, còn dự án ít nhất là 2 bộ hồ sơ. Tuy nhiên, 

danh tính các nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư hiện 

chưa được tiết lộ. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước siết mạnh cho vay bất động sản, 

áp dụng từ 2020. Cụ thể, từ 1/1/2020 - 30/9/2020 tỷ lệ 

này là 40%; 1/10/2020 - 30/9/2020 là 37%; 1/10/2021 - 

30/9/2022 là 34% và kể từ 1/10/2022 sẽ giảm xuống còn 

30%.Đặc biệt, bên cạnh việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 

vay trung và dài hạn, Ngân hàng Nhà nước còn tăng hệ số 

rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%. 

 Duyệt cho 3 tỉnh chuyển đổi hơn 400 ha đất lúa sang 

đất phi nông nghiệp.Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng 

ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục 

đích sử dụng 14,33 ha; UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định 

chuyển mục đích sử dụng 65,07 ha. Đặc biệt, Thủ tướng 

cho phép UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục 

đích sử dụng 320 ha đất. 

 Hơn 9.000 nhân viên được tuyển thêm trong 9 tháng 

đầu năm, ngân hàng vẫn 'khát' nhân sự. Trong 25 ngân 

hàng khảo sát, số lượng nhân viên tăng hơn 9.100 người 

so với thời điểm đầu năm (tương đương tăng 3%). Tính 

đến cuối năm 2019, gần 63% ngân hàng cho biết cần tuyển 

dụng thêm người. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch, cổ đông lớn của PV2 bị xử phạt hơn 41 triệu đồng. Ngày 18/11/2019, Thanh tra Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 41 triệu đồng đối với bà 

Chu Minh Châu do vi phạm hành chính. 

 HoSE nhận hồ sơ niêm yết MSB. HoSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 

Nam với số lượng 1,175 tỷ cổ phiếu. MSB là ngân hàng đầu tiên nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2019. 

 Sau PE, quỹ lớn nhất của VinaCapital tăng mua trái phiếu. Báo cáo tháng 10 của VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 

tiếp tục cho thấy một sự chuyển dịch cơ cấu tài sản mới của quỹ ngoại: giảm tỷ trọng cổ phiếu niêm yết và tăng đầu tư vào trái 

phiếu.  

 

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 tiếp tục giảm điểm khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. 

Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 0,16% và 0,24%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhờ tín hiệu nguồn sẽ vẫn được thắt chặt. Giá dầu WTI tăng 0,5% lên 59 USD/thùng, giá dầu 

Brent tăng 0,4% lên 64,3 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay quay lại đà giảm. Giá vàng giao ngay giảm 0,51% xuống 1.464,2 USD/ounce; trong khi vàng giao 

tháng 12 giảm 0,66% xuống 1.464,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay suy giảm trên thị trường thế giới. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,15% xuống 1,1056. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,15% xuống 1,2902. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% xuống 108,67. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ông Trump sẽ ký dự luật về Hong Kong được Quốc hội Mỹ 

thông qua? Tổng thống Trump sẽ có 10 ngày, bao gồm cả Chủ Nhật 

để ký ban hành thành luật các dự luật về vấn đề Hong Kong mà Quốc 

hội Mỹ đã thông qua. 

 Giữa thương chiến, Ấn Độ lên kế hoạch thu hút nhà sản xuất 

nước ngoài. Ấn Độ đang lên kế hoạch cung cấp chính sách ưu đãi 

cho 324 công ty, bao gồm cả Tesla và GlaxoSmithKline Plc, để họ 

xây dựng nhà máy ở quốc gia này nhằm mục đích tận dụng cơ hội từ 

cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, dựa trên nguồn tin từ Bloomberg. 
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