
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.05% 0.51% 

Giá cuối ngày 976.79  103.99  

KLGD (triệu cổ phiếu)  192.49   16.77  

GTGD (tỷ đồng) 4,488.38 197.22 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,711,541 -339,517 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-196.76 -8.28 

Số CP tăng giá 191 66 

Số CP đứng giá 107 245 

Số CP giảm giá 123 55 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GSP 20% bằng cổ phiếu 02/12/19 

BMP 20% bằng tiền 04/12/19 

COM 30% bằng tiền 05/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DXG: Đất Xanh thu hồi hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP. Ngày 25/11, CTCP 

Tập đoàn Đất Xanh thông qua việc thu hồi gần 1,1 triệu cổ phiếu của cán 

bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP. Thời gian thực 

hiện sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin. 

 VGC: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Nếu 

giao dịch thành công, công ty nắm giữ 3 triệu cổ phiếu Tổng Công ty 

Viglacera. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, 

từ ngày 29/11 đến 28/12. 

 NAF: Nafoods được nâng room ngoại lên 100%. Ủy ban Chứng khoán 

đã xác nhận room ngoại tại Nafoods là 100%. Trung tâm Lưu ký chứng 

khoán Việt Nam sẽ cập nhật tỷ lệ này. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài mới 

nắm khoảng 35% vốn doanh nghiệp. 

 GIL: Đầu tư khu công nghiệp Phú Bài 4 với tổng vốn 3.000 tỷ. CTCP 

Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh sẽ bỏ 500 tỷ vốn tự có, 2.500 tỷ còn 

lại huy động từ ngân hàng cũng như nhà đầu tư thứ cấp.  

 HAR: An Dương Thảo Điền đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ. Giao 

dịch tương ứng 4,93% vốn điều lệ công ty nhằm giảm lượng cổ phiếu đang 

lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông. Thời gian giao dịch dự 

kiến từ 4/12 đến 2/1/2019. 

 VNG: TTC Hospitality phát hành gần 5 triệu cổ phiếu ESOP. CTCP 

Du lịch Thành Thành Công phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động trong công ty. VNG dự kiến phát hành hơn 4,6 triệu cổ 

phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 4,97% cho người lao động trong 

công ty. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 46 tỷ đồng. 

 NVL: Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã mua 800.000 cổ phiếu. Sau 

giao dịch, ông Nhơn nâng lượng nắm giữ lên 191,7 triệu cổ phiếu, tương 

đương 20,6% vốn. Giao dịch thực hiện quyền mua ESOP vào ngày 25/11. 

 NLG: Mẹ Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch, bà Ngô Thị Ngọc Liễu 

đã bán 145.840 cổ phiếu trong số 465.840 cổ phiếu đăng ký. Sau giao 

dịch, bà Liễu nắm giữ 6,6 triệu cổ phiếu NLG. Giao dịch thực hiện qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 24/10 đến 22/11. 

 SAB: Công ty con của Sabeco muốn rót 535 tỷ đồng mở rộng nhà máy. 

CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vừa quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất 

thường để xin ý kiến cổ đông cho đầu tư mở rộng nâng công suất của Nhà 

máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi lên 250 triệu lít mỗi năm. Tổng vốn đầu tư 

cần cho mở rộng nhà máy dự kiến là 535 tỷ đồng. 

TIN SÀN HOSE 

 IDC: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu 

của Tổng công ty Idico trên UPCoM. Khối lượng hủy đăng ký giao dịch là 

300 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Do Idico đã được 

chấp thuận niêm yết tại HNX với khối lượng 192 triệu cổ phiếu.  

 KTT:  Từ ngày 1/11 đến 25/11, Chủ tịch HĐQT Lê Khánh Trình đã bán 

130.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Trình nắm giữ 170.000 cổ phiếu, tương 

đương 5,8% vốn KTT. 

 HRB: Chủ tịch HĐQT Hoàng Quang Thành đăng ký mua 823.038 cổ 

phiếu. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 

27/11 đến 27/12. Trước giao dịch, ông Thành nắm giữ 1,1 triệu cổ phiếu, 

tương đương 17% vốn HRB. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           16.57  SHB            0.96  

VNM           10.23  AMV            0.34  

E1VFVN30             5.44  IDJ            0.19  

HPG             4.64  CEO            0.08  

PLX             3.80  SDT            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (37.25) PVS           (9.10) 

SSI         (23.63) NTP           (0.48) 

VIC         (16.92) TIG           (0.13) 

STB         (15.75) PVI           (0.12) 

KDH         (15.45) DNP           (0.09) 

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 

Công ty Cổ phần Xây dựng  

Bình Phước 
16/12/2019 

 Dân số Việt Nam dự kiến tăng lên 104 triệu năm 

2030, tuổi thọ trung bình là 75, trong đó thời gian 

sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Việt Nam sẽ đưa tỷ 

số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, duy 

trì cơ cấu tuổi hợp lý. Cụ thể, tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi đạt 

22%; tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đạt 11%; 

tỷ lệ phụ thuộc chung đạt 49% dân số cả nước. 

 Quốc hội chấp thuận cho Chính phủ xóa 16.000 tỷ 

đồng tiền nợ thuế. Chiều 26/11, Quốc hội đã thông 

qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt 

chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp NSNN với số tiền có thể 

được xóa là hơn 16.000 tỷ đồng. 

 Hàng giả lên tới 75%, doanh nghiệp phải kêu cứu 

Chính phủ. Đặc biệt, tình trạng gian lận thương mại, 

cạnh tranh không lành mạnh, kinh doanh hàng giả, 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua mạng 

Internet ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp 

trong khi các chế tài xử lý vi phạm vẫn chưa hoàn 

thiện. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất, 'bơm' lượng 

tiền lớn. Kết quả đấu thầu thị trường mở đã xuất hiện 

nguồn tiền lớn, từ nhà điều hành cho vay ra hỗ trợ, lên tới 

23.333,5 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi suất cho vay ở đây đã giảm 

mạnh, từ 4,5%/năm xuống chỉ còn 4%/năm. Với chi phí 

vay vốn ở đây giảm thiểu, các ngân hàng thương mại giảm 

bớt chi phí và qua đó gián tiếp giảm thiểu áp lực đối với 

lãi suất cho vay doanh nghiệp và dân cư. 

 Đầu tư từ Hồng Kông, Trung Quốc tăng mạnh. Theo 

thống kê, đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng gần 

2 lần, từ Hồng Kông tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2018. 

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước 

đạt 17,69 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.  

 NHNN yêu cầu TCTD đánh giá đẩy đủ rủi ro với 

khoản vay thế chấp. NHNN ghi nhận thời gian qua nhiều 

TCTD phản ánh các cơ quan có thẩm quyền thông báo 

hủy/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 

cá nhân, hộ gia đình do không đúng quy định và một số lý 

do khác. NHNN đề nghị các TCTD cần nghiên cứu bổ 

sung các quy định nội bộ về việc nhận thế chấp tài sản.  

 

TIN VĨ MÔ 

 Quốc hội thông qua Luật chứng khoán (sửa đổi), tiến tới thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán duy nhất. Theo đó, toàn bộ 

giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại SGDCK Hà Nội, toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực 

hiện tại SGDCK TP HCM; trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất một hệ thống chỉ số giao dịch. 

 VSD bắt đầu nhận lưu kí 416 triệu cổ phiếu FHH của FLCHomes. Dự kiến trong tháng 12 tới sẽ giao dịch tại thị trường 

UPCoM. Việc giao dịch cổ phiếu FHH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 VFMVN30 ETF phát hành ròng 4,6 triệu chứng chỉ quỹ trong phiên 26/11, nhiều nhất trong vòng 5 tháng. Tương ứng giá 

trị 69 tỷ đồng, qua đó nâng số lượng chứng chỉ quỹ VFMVN30 đang lưu hành lên con số 432,8 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng 

giá trị 6.461 tỷ đồng.Tính chung từ đầu tháng 11 tới nay, VFM đã phát hành ròng 8,1 triệu chứng chỉ quỹ VFMVN30, tương ứng 

giá trị 124 tỷ đồng. VFMVN30 ETF cũng là quỹ ETF hút tiền tốt nhất trên TTCK Việt Nam trong tháng 11. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 2    

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.122 0.20% 

Hang Sheng 26.914 -0.29% 

Nikkei 225 23.373 0.35% 

Kospi 2.121 -0.10% 

Shanghai 2.907 0.03% 

SET 1.609 -0.34% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.25 -0.07% 

USD/CNY 7.0334 -0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.745 -0.40% 

S&P500 VIX 11.54 -2.78% 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục phá đỉnh khi các cổ phiếu bán lẻ đồng loạt tăng mạnh. Tâm lí nhà đầu tư cũng cải thiện sau khi 

Bộ Thương mại Trung Quốc phát đi tín hiệu tích cực sau cuộc điện đàm với quan chức Mỹ. Dow Jones tăng 0,2% lên đỉnh 

mới. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,22% và 0,18% và đóng cửa ở các mức kỉ lục mới. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng sau thông tin giới chức Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về vấn đề thương mại. 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 rời khỏi đáy 2 tuần trên thị trường thế giới. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2019 tăng 0,2% lên 1.460,3 

USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,42% lên 1.460,98 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay chịu áp lực giảm do lo ngại đàm phán thương mại. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,0454% lên 1,1023. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,0155% xuống 1,2863. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,0183% lên 109,03. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trump: Mỹ - Trung sắp đàm phán xong thỏa thuận giai đoạn 1. 

“Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất 

quan trọng. Tôi nghĩ các bạn có thể gọi đó là một trong những thỏa 

thuận thương mại quan trọng nhất chưa từng thấy”, Tổng thống Mỹ 

Donald Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng. 

 Đại sứ quán Pháp bác tin đồn thất thiệt liên quan đến việc cấp 

hộ chiếu cho người Việt Nam vào EU. Cụ thể "Đại sứ quán Pháp 

tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh 

xin thông báo với các công dân Việt Nam là gần đây không có thay 

đổi gì về thủ tục cấp thị thực Schengen, trái với một số tin đồn thổi". 

Trên thực tế, thị thực Schengen được EU áp dụng từ tháng 4/2017 

đến nay. 

Highlight 


