
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.02% -1.58% 

Giá cuối ngày 977.78  103.09  

KLGD (triệu cổ phiếu)  230.36   23.23  

GTGD (tỷ đồng) 5,620.90 318.72 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,942,140 -322,164 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-11.19 -7.94 

Số CP tăng giá 90 56 

Số CP đứng giá 88 225 

Số CP giảm giá 243 85 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TIX 15% bằng tiền 25/11/19 

KHP 3% bằng tiền 26/11/19 

CHS 7,67% bằng tiền 26/11/19 

THB 26% bằng tiền 28/11/19 

NRC 5% 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 

 MWG: Lợi nhuận tháng 10 của MWG tăng nhẹ trở lại. CTCP Đầu tư 

Thế Giới Di Động cho biết trong 10 tháng, doanh thu thuần tăng 17% còn 

LNST tăng 35%, lần lượt đạt 84.723 tỷ đồng và 3.260 tỷ đồng.  

 SCR: TTC Land bị xử phạt thuế gần 10 tỷ đồng. CTCP Địa ốc Sài Gòn 

Thương Tín bị phạt do khai thiếu gần 7,8 tỷ đồng thuế thu nhập doanh 

nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Tổng cộng, SCR phải nộp hơn 9,8 tỷ đồng. 

Thời hạn trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. 

 NVL: Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chủ trương chuyển nhượng gần 

100% vốn tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long. Giá trị 

vốn góp là 470 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi Hội 

đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long  

thông qua 

 HBC: Hòa Bình khó đạt kế hoạch lợi nhuận 2019. Ông Trần Quang Đại, 

Giám đốc Tài chính tập đoàn cho biết doanh thu có thể ghi nhận khoảng 

18.000 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế khoảng 400 - 430 tỷ đồng, chỉ hoàn 

thành khoảng 50 - 60% kế hoạch năm.   

 VNM: Vinamilk tiếp quản Nông trường Sông Hậu. Công ty cổ phần Sữa 

Việt Nam được chọn là nhà đầu tư tham gia chuyển đổi Nông trường Sông 

Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vinamilk phải ứng trước 

tối thiểu gần 150 tỷ đồng để Nông trường xử lý nợ tại các ngân hàng và sẽ 

mất số tiền này nếu từ bỏ quyền góp vốn. 

 ANV: Giá trị xuất khẩu tháng 10 gần như đi ngang với 16 triệu USD. 

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của Công ty đạt 119 triệu USD, tăng 6% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10, ANV đã xuất đi tổng cộng 366 

container hàng, tăng 41% cùng kỳ. Tổng giá trị bán hàng đạt 16 triệu USD, 

gần như đi ngang do giá cá tra giảm mạnh. 

 KBC: Phát triển Đô thị Kinh Bắc tiếp tục huy động 200 tỷ trái phiếu. 

Kỳ hạn hạn trái phiếu là 18 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu đợt này 

là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và 

không phải là nợ thứ cấp. Thời gian thực hiện vào ngày 6/12/2019. 

 PAN: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN dự kiến phát hành là 3 triệu cổ 

phiếu ESOP . Việc phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự 

có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của công 

ty. Dự kiến phát hành từ ngày 25/11 đến 2/12/2019 

 DHC: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa đăng ký mua 200.000 

cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Nghĩa nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu, 

tương đương 2,6% vốn DHC. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa 

thuận nhằm mua cổ phiếu ESOP năm 2019, từ ngày 27/11 đến 18/12. 

TIN SÀN HOSE 

 NHH: Nhựa Hà Nội được chấp thuận niêm yết 34,4 triệu cổ phiếu trên 

HoSE. Lãnh đạo NHH kỳ vọng việc niêm yết sẽ giúp mở rộng cơ hội thu hút 

vốn đầu tư trong tương lai.   

 HAN: HANCorp báo lãi lao dốc, 9 tháng mới hoàn thành được 9% kế 

hoạch năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAN đạt 1.699 

tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế thu về ghi nhận 

gần 6 tỷ đồng, chỉ bằng 1/7 kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái. 

 TNG: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thời đăng ký 

mua 600.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh, từ ngày 27/11 đến 26/12. Trước giao dịch, ông Thời nắm giữ 12 

triệu cổ phiếu TNG, tương đương 19,3% vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG           22.68  CEO            1.42  

VRE           20.51  TNG            0.51  

E1VFVN30           18.04  SLS            0.14  

HPG           17.70  BVS            0.11  

PLX             8.88  NBC            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (46.21) PVS           (6.19) 

VHM         (20.21) MBG           (3.28) 

VJC         (12.93) TPP           (0.19) 

SAB         (10.32) NHC           (0.17) 

VGC         (10.23) PSD           (0.17) 

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 

HSX 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Hóa chất Miền Nam 
12/12/2019 

 Từ năm 2020, công ty tài chính không được nhắc 

nợ người thân, người không có nghĩa vụ trả nợ 

vay. Theo thông tư 18/2019, biện pháp đôn đốc, thu 

hồi nợ của các công ty tài chính phải phù hợp với đặc 

thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không 

bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong 

đó số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/1 ngày. 

 Bị 'siết' chặt nhưng sắt thép từ Trung Quốc vẫn 

nhập 'khủng'. Hơn 12,24 triệu tấn sắt thép trị giá hơn 

8,1 tỉ USD tiếp tục được nhập khẩu vào Việt Nam 

trong bối cảnh hàng loạt các chính sách phòng vệ 

thương mại được dựng lên nhằm ngăn chặn nguy cơ 

lẩn tránh thuế của các nước, đặc biệt từ Trung Quốc. 

 Bùng nổ M&A nghìn tỷ trong ngành logistics Việt. 

Chỉ tính riêng năm 2019, ngành logistics Việt Nam đã 

chứng kiến nhiều thương vụ M&A đình đám. Với đặc 

thù là ngành có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ 

yếu cung cấp các dịch vụ 1PL và 2PL, sự tham gia 

của các tên tuổi lớn nước ngoài được kỳ vọng sẽ "vá 

lỗ hổng" 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN đưa ra lộ trình siết chặt hoạt động cho vay tiêu 

dùng. Theo đó, tỉ lệ này tối đa ở mức 70% trong năm 2021. 

Năm 2022, tỉ lệ tối đa là 60% và năm 2023 là 50%. Tỉ lệ 

này sẽ giảm về mức 30% kể từ ngày 1/1/2024. Ngoài ra, 

trong thông tư mới, NHNN cũng đã bổ sung thêm một số 

quy định trong hoạt động giải ngân trực tiếp cho khách 

hàng đối với các công ty tài chính. 

 Việt Nam chịu cơ cấu định giá mới cho các khoản vay 

từ ADB. Các quốc gia nhận nguồn vốn của ADB được 

chia thành 3 nhóm theo mức thu nhập bình quân đầu người 

và khả năng trả nợ, Việt Nam thuộc nhóm C. Theo quy 

định mới, các quốc gia Nhóm C chỉ được tiếp cận các 

khoản vay dựa vào thị trường, cơ cấu định giá mới sẽ có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2021.  

 Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 

đến hết năm 2030. Bộ Tài chính đánh giá nếu đề xuất 

miễn thuế trên được thực hiện thì số thuế sử dụng đất nông 

nghiệp được miễn ước khoảng 7.500 tỉ đồng/năm. Số tiền 

này sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp nông dân có thêm nguồn 

đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở 

rộng quy mô sản xuất. 

TIN VĨ MÔ 

 Vi phạm quy định giao dịch kí quĩ, Chứng khoán Beta bị xử phạt 125 triệu đồng. Cách đây gần một năm, vào ngày 

14/12/2018, công ty chứng khoán này cũng đã bị UBCK xử phạt cũng với số tiền 125 triệu đồng do đã cho khách hàng thực hiện 

giao dịch kí quĩ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch kí quĩ của khách hàng. 

 BCM sắp sửa chuyển sàn sang HOSE, rục rịch phát hành 207 triệu cp. Hơn 1 tỷ cổ phiếu BCM, tương ứng tổng vốn hóa thị 

trường gần 29,200 tỷ đồng, dự kiến sẽ được chấp thuận niêm yết và giao dịch chính thức vào đầu tháng 1/2020, theo công bố của 

Becamex. 

 SSN bị xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin đúng hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 4/2016; BCTC các quý 

1,2,3,4 của năm 2017 và 2018; BCTC quý 1/2019; BCTC soát xét bán niên năm 2017, 2018; BCTC kiểm toán năm 2016, 2017, 

2018; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.876 0.39% 

Hang Sheng 26.595 0.48% 

Nikkei 225 23.113 0.32% 

Kospi 2.102 0.26% 

Shanghai 2.885 -0.63% 

SET 1.598 0.37% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.27 0.29% 

USD/CNY 7.04 0.16% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.771 -0.19% 

S&P500 VIX 12.34 -6.02% 

 Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần sau phát biểu về thương mại của ông Trump. Dow Jones tăng 0,39%, S&P 500 

tăng 0,22% trong khi Nasdaq Composite cũng nhích 0,16%. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều sau khi giảm nhẹ vào cuối tuần trước do diễn biến đàm phán Mỹ - Trung không có nhiều 

điểm mới. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,8 USD/thùng, giá dầu Brent đi ngang ở mức 62,4 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay khởi động tuần không mấy lạc quan. Giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống 1.459,7 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 giảm 0,13% xuống 1.466,85 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay dao động nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1021. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD tăng 0,11% lên 1,2844. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 108,7. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mảng sản xuất Châu Âu giảm mạnh trong quý III/2019, trong 

khi đó ngành bán lẻ tiêu cực. Cụ thể, PMI Đức mặc dù đã có hồi 

phục so với tháng 9/2019 nhưng vẫn chìm sâu về dưới 45 điểm, trong 

khi đó toàn Châu âu đạt 47 điểm trong tháng 10/2019. 

 Trump có thể không ký dự luật Hong Kong. "Chúng ta phải sát 

cánh với Hong Kong, nhưng tôi cũng ủng hộ Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 22/11. Tuy 

nhiên, quốc hội Mỹ có quyền "vượt mặt" Tổng thống Trump nếu ông 

phủ quyết một dự luật đã được lưỡng viện thông qua bằng việc cả 2 

viện đều phải bỏ phiếu với ít nhất 2/3 thành viên ủng hộ ở mỗi viện. 
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