
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.15% 0.37% 

Giá cuối ngày 976.35  103.46  

KLGD (triệu cổ phiếu)  189.31   20.54  

GTGD (tỷ đồng) 4,098.88 241.44 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,336,680 464,821 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

62.84 1.14 

Số CP tăng giá 131 60 

Số CP đứng giá 113 245 

Số CP giảm giá 177 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CMW 4,06 % 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 

 CTD: Coteccons bị xử phạt thuế gần 2,3 tỷ đồng. Cụ thể, cơ quan quản 

lý truy thu do chậm nộp thuế TNDN và chậm nộp thuế GTGT. Công ty phải 

thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được quyết định. 

 KDH: Vietnam Ventures Ltd, quỹ thành viên thuộc VinaCapital, đã 

bán 10 triệu cổ phiếu KDH. Giao dịch qua phương thức thỏa thuận, vào 

ngày 21/11. Quỹ giảm lượng nắm giữ còn 26,9 triệu cp -  4,9% vốn. 

 NKG: Thép Nam Kim mở nhà máy thép tại miền Trung. Thép Nam 

Kim sẽ đầu tư 150 tỷ đồng để mở nhà máy ống thép Nam Kim Chu Lai, tại 

Quảng Nam. Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 150.000 tấn ống thép/năm. 

 DXG:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức đã 

bán 198.400 cổ phiếu. Sau giao dịch, Ông Đức nắm giữ còn 915.432 cổ 

phiếu DXG, tương đương 0,2% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh, vào ngày 25/11. 

 DTT: Thành viên HĐQT Tôn Chương Dương đăng ký mua 311.600 cổ 

phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Dương nâng lượng nắm giữ lên 

500.000 cổ phiếu, tương đương 6,1% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương 

thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 28/11 đến 27/12. 

 FRT: FPT Retail lãi 10 tháng giảm gần 11%. Lũy kế 10 tháng, CTCP 

Bán lẻ kỹ thuật số FPR ghi nhận doanh thu tăng 12% đạt 13.775 tỷ đồng, 

hoàn thành 78% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 11% còn 236 tỷ 

đồng, hoàn thành 56% kế hoạch năm. 

 RAL: Rạng Đông đầu tư nhà máy mới trị giá 2.500 tỷ đồng. Công ty 

sẽ đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất thương mại hóa sản phẩm - hệ thống 

chiếu sáng LED 4.0 và các sản phẩm điện tử công nghệ cao. Dự án có tổng 

vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tại khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội. 

 TRC: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đã mua 421.100 cổ phiếu CTCP Cao 

su Tây Ninh hôm 22/11. Sau giao dịch, SIP đã trở thành cổ đông lớn nắm 

giữ gần 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương với 6,26% vốn Cao su Tây Ninh. 

 NVL: Tổng giám đốc Bùi Xuân Huy đã mua 636.000 cổ phiếu. Sau giao 

dịch, ông Huy nắm giữ 36,8 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 4% vốn. 

Giao dịch thực hiện quyền mua ESOP, vào ngày 20/11. 

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

hợp thầu Trung Quốc. Ngày 14/11, Toà án Nhân dân Tp Hà Nội đã huỷ 

hoàn toàn Phán quyết trọng tài và buộc VSH phải bồi thường hơn 2.163 tỷ 

đồng cho Viện thiết kế Hydro China Huadong và Công ty TNHH Cục 

đường sắt số 18 Trung Quốc. 

 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: ACB được NHNN chấp thuận mở 5 chi nhánh mới.. Trong thời hạn 

12 tháng, Ngân hàng TMCP Á Châu phải khai trương hoạt động chi nhánh 

được chấp thuận thành lập nêu trên. 

 PRT: Chủ tịch Protrade từ chức. Ông Nguyễn Văn Minh đã gửi đơn từ 

nhiệm vị trí Chủ tịch từ ngày 1/12 với lý do tuổi cao, sức khỏe kém nên 

không thể tiếp tục thực hiện được công việc. 

 PGV:  EVN Genco 3 đạt 36.090 tỷ doanh thu sản xuất điện sau 10 tháng. 

Tổng Công ty Phát điện 3 ghi nhận sản lượng điện thực hiện lũy kế đến tháng 

10 của công ty mẹ là 26.320 triệukWh, tăng 5% so với cùng kỳ và đạt 80,81% 

so với kế hoạch là 32.570 triệukWh. Doanh thu lũy kế 10 tháng ước thực hiện 

33.834 tỷ đồng, tăng gần 12%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           67.61  SHB            2.18  

DHC           16.84  TIG            1.93  

VHM           15.69  IDJ            1.06  

KDH           13.39  BAX            0.59  

VNM           11.87  AMV            0.50  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (55.96) PVS           (3.82) 

VCI         (12.02) PGS           (1.54) 

SSI           (7.48) TNG           (0.31) 

STB           (6.13) PVX           (0.20) 

NT2           (5.24) WCS           (0.12) 

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 

 Ford rót thêm 82 triệu USD vào Việt Nam để mở 

rộng dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại Hải 

Dương, nâng tổng số vốn đầu tư lên 184,7 triệu USD. 

Sau khi hoàn thành, dự án có quy mô lắp ráp, sản xuất 

các loại xe ô tô và phụ tùng ô tô; cung cấp dịch vụ bảo 

hành, sửa chữa xe ô tô của doanh nghiệp tăng từ 

14.000 sản phẩm/năm lên 40.000 sản phẩm/năm. 

 Chính thức bỏ chế độ 'viên chức suốt đời' từ 

1/7/2020. Theo Luật vừa thông qua, tất cả các trường 

hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này 

có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác 

định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời 

hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp 

đồng xác định thời hạn lần 2), trừ viên chức được 

tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Luật mở đường cho cải cách chính quyền đô thị. 

Ngày 22-11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương, làm căn cứ pháp lý 

cho việc tổ chức chính quyền đô thị 2 cấp. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Làn sóng nới lỏng tiền tệ lan rộng đang khiến dòng vốn 

đảo chiều. Do đã tăng giá mạnh và không gian nới lỏng 

tiền tệ của các NHTW lớn không còn nhiều, thị trường đã 

bắt đầu nói đến nỗi lo bong bóng trên thị trường trái phiếu. 

Trong khi đó cổ phiếu lại nổi lên là kênh đầu tư có tiềm 

năng trong các kênh đầu tư truyền thống. 

 Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp thị thực theo mức 

vốn. Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, luật hiện hành 

quy định chung thị thực cấp cho nhà đầu tư có thời hạn 

không quá 5 năm đã phát sinh nhiều bất cập, việc phân loại 

các nhà đầu tư theo mức vốn góp nhằm xác lập chính sách 

ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các 

dự án đầu tư lớn theo tinh thần nghị quyết số 50-NQ/TW 

ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 

 Tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo đạt 7,15% và chỉ 

số giá tiêu dùng trung bình là 3,1%. Theo đó, những 

tháng cuối năm 2019, ổn định vĩ mô trong nước tiếp tục 

được duy trì, chỉ số CPI trong tầm kiểm soát và dự kiến 

tiếp tục ở mức thấp hơn so với mục tiêu đặt ra. Chính sách 

tiền tệ được sử dụng linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng khi 

lạm phát ở mức thấp. 

 

TIN VĨ MÔ 

 SSI Research: “Dòng vốn ETF có thể trở lại thị trường Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2019, đầu 2020”. Với những 

diễn biến mới của dòng vốn toàn cầu trong thời gian gần đây và với giả định không có những biến động bất ngờ như đổ vỡ của 

đàm phán thương mại Mỹ - Trung, dòng vốn nước ngoài, trong đó có dòng vốn ETF được hy vọng sẽ tích cực hơn. 

 Vợ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Nam bị phạt do mua 'chui' cổ phiếu. Cụ thể, bà Vũ Thị Thu Hương mua 227.440 cổ 

phiếu TNI vào ngày 27/8/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc dự kiến giao dịch 

cổ phiếu. 

 Thị trường CW phân hóa trở lại, nhiều CW dựa theo cổ phiếu MBB, VNM hay VHM đồng loạt tăng giá. Ở chiều ngược 

lại, một số CW dựa theo cổ phiếu REE, TCB, VJC hay MWG có diễn biến xấu. Thanh khoản thị trường CW vẫn duy trì ở mức 

thấp. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường này chỉ đạt 3,86 triệu cq, tương ứng giá trị giao dịch là 8,2 tỷ đồng. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.066 0.68% 

Hang Sheng 26.993 1.50% 

Nikkei 225 23.293 0.78% 

Kospi 2.123 1.02% 

Shanghai 2.906 0.72% 

SET 1.615 1.07% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.29 0.02% 

USD/CNY 7.0364 -0.05% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.752 -1.07% 

S&P500 VIX 11.87 -3.81% 

 Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên mạnh mẽ giữa kì vọng mới về việc Mỹ và Trung Quốc có thể sớm đạt được 

thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Dow Jones tăng 0,68%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,75% và 1,32% 

và đóng cửa ở các mức đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng nhờ tín hiệu tích cực của đàm phán Mỹ - Trung. Giá dầu WTI tăng 0,4% lên 58,4 

USD/thùng, cùng lúc giá dầu Brent  tăng 0,3% lên 63,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,13%% xuống 1.453,1 USD/ounce; 

vàng giao tháng 12 giảm 0,26% xuống 1.460,00 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ít dao động trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,05 xuống đạt 1,1008. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,2893. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,11 lên 109,03. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thương chiến Mỹ Trung diễn biến tích cực. Cụ thể, phía Trung 

Quốc sẽ nâng cao hình phạt đối với các hành vi vi phạm sở hữu trí 

tuệ. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho 

biết, một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc vẫn có 

thể vào cuối năm nay. 

 Hồng Kông: Phe thân Bắc Kinh thua nặng nề trong cuộc bầu cử 

hội đồng quận. Kết quả bầu cử hội đồng quận ở Hồng Kông hôm 

25-11 cho thấy phe ủng hộ dân chủ kiểm soát ít nhất 12 trong số 18 

hội đồng quận với 278 ghế, phe thân Bắc Kinh chiếm 42 ghế, còn 

phe trung lập là 24 ghế. Mặc dù, các thành viên hội đồng quận trên 

thực tế không có nhiều quyền lực. 

Highlight 


