
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.14% -0.73% 

Giá cuối ngày 978.17  103.23  

KLGD (triệu cổ phiếu)  197.96   16.05  

GTGD (tỷ đồng) 3,646.48 186.58 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,419,740 -28,870 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

72.84 -2.72 

Số CP tăng giá 139 60 

Số CP đứng giá 110 248 

Số CP giảm giá 172 58 

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 

 BID: BIDV phát hành thành công 2.800 tỷ đồng trái phiếu ra công 

chúng đợt 2. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán 

bằng Đồng Việt Nam. BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm với kỳ 

hạn 7 năm và 5 năm với kỳ hạn 10 năm. 

 HDB: HDBank ký thỏa thuận ghi nhớ với tập đoàn tài chính WFG của 

Hàn Quốc. Một trong những nội dung là hai bên sẽ xem xét cấp vốn và các 

dịch vụ ngân hàng thiết yếu khác cho chi nhánh, công ty con, công ty liên 

doanh hoặc loại hình tổ chức kinh doanh khác cho khách hàng của 2 bên. 

 SHI: Ngày 22/11, ông Phạm Anh Tuấn đã bán 1,8 triệu cổ phiếu. Sau 

giao dịch, ông Tuấn giảm lượng nắm giữ còn 3,4 triệu cổ phiếu. 

 VIC: VinFast báo lỗ gần 300 triệu đồng mỗi xe Lux A. Đại diện VinFast 

cho biết hãng đang chịu lỗ gần 300 triệu đồng mỗi xe Lux A.  Trong thời 

gian tới, VinFast sẽ tiếp tục điều chỉnh giá xe dựa trên tình hình thực tế.  

 PHR: Cao su Phước Hòa thay kế toán trưởng. Cao su Phước Hòa quyết 

định bổ nhiệm ông Trần Hoàng Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng từ đầu 

tháng 12. Được biết ông Giang là Chánh văn phòng kiêm thư ký công ty 

Cao su Phước Hòa. 

 VHC: Doanh số xuất khẩu tháng 10 của Vĩnh Hoàn đạt 28 triệu USD.  

Doanh số này tăng 27% so với tháng trước nhưng giảm 29% so với cùng 

kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh tăng 27% so với tháng 

trước, các sản phẩm từ thịt cá và dầu cá xuất vào Trung Quốc cũng tăng.  

 GEX: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ đăng ký bán toàn bộ 1,4 triệu cổ 

phiếu, tương đương 0,3% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa 

thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 29/11 đến 27/12. Bà Đỗ Thị Phương Lan, cổ 

đông sở hữu trên 10% vốn tại CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ là thành viên 

HĐQT tại Gelex. 

 LHG: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung đăng ký bán toàn 

bộ 423.750 cổ phiếu, tương đương 0,85% vốn. Giao dịch thực hiện qua 

phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 2/12 đến 31/12.  

 STB: Sacombank thanh lý 11.000 tỷ đồng tài sản tồn đọng. Ngân hàng 

hạ giá các tài sản đảm bảo khoảng 12% so với mức ban đầu để đẩy mạnh 

xử lý. NIM 9 tháng của Sacombank cao nhất từ 2017. 

 TEG: CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành vừa có quyết 

định thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Trường Thành Đại Phát.  

TEG sẽ góp 10 tỷ đồng, tương đương 50% tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty này. 

 

TIN SÀN HOSE 

 TNG: Đã có đủ đơn hàng dệt may cho năm 2020. Các khách hàng chủ yếu 

của đến từ EU và Mỹ vẫn yêu cầu công ty nâng công suất. Ngoài ra, công ty 

có tiếp xúc với khách hàng ở Nga và nhận được phản hồi tốt. 

 VNC: Cổ đông lớn nhất của Vinacontrol bị phạt do báo cáo giao dịch 

không chính xác. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết 

định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH DOHA Đầu 

tư. Công ty này bị phạt 10 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. 

 DS3: Vợ Ủy viên HĐQT Phạm Văn Chinh, bà Đinh Thị Toàn đăng ký 

bán toàn bộ 408.094 cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn. Giao dịch thực hiện 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 2/12 đến 31/12.  

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           36.01  IVS            1.89  

BID           18.35  HAD            0.29  

VRE           17.98  SDT            0.12  

VCB           17.27  AMV            0.12  

HDG           15.65  BVS            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

STB         (12.43) PVS           (4.73) 

VPI         (11.23) PGS           (0.77) 

SSI           (9.89) SHS           (0.36) 

PVD           (9.59) DNP           (0.03) 

DXG           (5.93) PVG           (0.01) 

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 

 Vụ Cocobay vỡ trận: Ngân hàng cũng...lo ngay 

ngáy. Việc Cocobay Đà Nẵng dừng chi trả lợi nhuận 

như đã cam kết đối với nhà đầu tư tại dự án này đã 

khiến nhiều người phải khóc ròng, bởi lẽ để có được 

nguồn tiền mua condotel từng được quảng cáo là có 

lợi nhuận cao nhất thị trường cách đây vài năm, với 

tỷ lệ chi trả lãi suất lên đến 12%, thì nhiều nhà đầu tư 

đã phải vay vốn ngân hàng. Không chỉ là vốn mà họ 

còn phải trả lãi ngân hàng đều đặn. 

 Xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ tận dụng cơ hội 

từ CPTPP. Cục chế biến và Phát triển thị trường 

nông sản cho biết, một số lĩnh vực đã có hiệu ứng như 

ngành rau quả từ đầu năm đến nay đã xuất được 3,5 tỉ 

đô la, trong đó, một số thị trường thuộc CPTPP tăng 

rất cao như Nhật Bản, tăng 35%. 

 Hàng không đua nhau tung vé rẻ trước và sau Tết 

Canh Tý. Ngày 27-11, các đại lý bán vé máy bay 

đồng loạt đẩy thông tin khuyến mãi vé rẻ của Vietjet, 

Jetstar Pacific, Bamboo Airways ở các chặng bay đến 

các tỉnh vào tháng 12-2019 và tháng 2 đến tháng 4-

2020.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thông tư 22 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục 

tiêu giảm mặt bằng lãi suất. Lộ trình giảm dần tỉ lệ tối 

đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn theo 

thông tư 22 là dài hơn so với kì vọng ban đầu của thị 

trường, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực thi mục 

tiêu giảm mặt bằng lãi suất. 

 Ngân hàng Việt đang là đích ngắm của tội phạm mạng. 

Trong 9 tháng qua, sự cố tấn công mạng ở Việt Nam tăng 

104% so cùng kỳ, đặc biệt nhiều cuộc tấn công có chủ đích 

nhắm vào ngân hàng. Phó Cục trưởng Cục An toàn thông 

tin nhấn mạnh, ngân hàng là khối đơn vị quan tâm và cần 

chú trọng nhất đến an toàn an ninh thông tin, an ninh 

mạng. Vì vậy ông kỳ vọng khối ngân hàng phải đầu tư từ 

30% trở lên cho an toàn thông tin trong thời gian tới. 

 Nikkei: Việt Nam đuổi sát nút Singapore trong cuộc 

đua không tiền mặt, VNPay dẫn đầu về khả năng huy 

động vốn. Cụ thể, Tỷ trọng của lĩnh vực fintech trong 

dòng vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam tăng 

vọt từ 0,4% trong năm 2018 lên 36% trong 9 tháng năm 

2019. Trong khi đó ở Singapore là 51% trong 2019. 

TIN VĨ MÔ 

 Hàng loạt quĩ qui mô vừa bị rút ròng mạnh khỏi TTCK Việt Nam: Viễn cảnh buồn khi Dragon Capital, VinaCapital cũng 

đang đầu tư thua xa VN-Index. Với năm 2019 đầy biến động, các quĩ ngoại cũng đang đối mặt với thách thức khi đang có hiệu 

suất thấp hơn thị trường, đơn cử như các quĩ lớn VEIL, VOF hay các quĩ qui mô vừa như Tundra Vietnam Fund, Vietnam Holding 

Limited. 

 Sếp VinFast công bố bất ngờ: "Chúng tôi sẽ sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán". Công khai mức lỗ lên tới 300 triệu 

đồng/xe, Phó tổng giám đốc VinFast - cho biết công ty này đang lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian tới. 

 Sắc đỏ bao trùm thị trường CW, thanh khoản yếu, chỉ có 5/39 mã CW tăng giá dù vậy mức tăng của các CW này đều 

thấp. Thanh khoản thị trường CW giảm so với phiên trước và duy trì ở mức rất thấp. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 3,07 triệu 

cq, tương ứng giá trị giao dịch gần 5 tỷ đồng, giảm 23% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên trước 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.164 0.15% 

Hang Sheng 26.954 0.15% 

Nikkei 225 23.438 0.28% 

Kospi 2.128 0.31% 

Shanghai 2.903 -0.13% 

SET 1.607 -0.13% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.31 0.06% 

USD/CNY 7.029 -0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.767 1.26% 

S&P500 VIX 11.75 1.82% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm và lập kỉ lục phiên thứ 4 liên tiếp sau khi nhiều số liệu kinh tế tích cực hơn kì vọng 

được công bố. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,42% và 0,66%, Dow Jones tăng 0,15%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tuần trước bất ngờ tăng. Giá 

dầu WTI giảm 0,4% xuống 57,8 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,3% xuống 63,5 USD/thùng.  

 Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong lúc chứng khoán Mỹ đạt kỉ lục nhờ hi vọng Mỹ và Trung Quốc gần kí kết thỏa thuận 

thương mại giai đoạn một. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2019 giảm 0,4% xuống 1.455 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 

0,47% lên 1.454,28 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay đi lên cùng thông tin GDP Mỹ tích cực. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,0364% lên 1,1002. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,1084% lên 1,2935. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,1461% xuống 109,39. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Khoản nợ 69.000 tỷ USD mà thế giới phải gánh. Chính phủ khắp 

nơi trên thế giới có khoản nợ lên đến 69.000 tỷ USD với Mỹ chiếm 

gần 1/3 trong số đó. Sau Mỹ, Nhật Bản là nước có số nợ công lớn 

thứ 2 nhưng 90% là nợ trong nước. Việt Nam chiếm 0,2% tỷ lệ nợ 

công toàn cầu. 

 Số liệu kinh tế Mỹ tích cực. Theo báo cáo mới công bố, tăng trưởng 

kinh tế Mỹ tăng nhẹ trong quý 3, thay vì chậm lại như báo cáo đầu 

tiên. Dữ liệu khác cũng cho thấy, các đơn đặt hàng mới cho hàng 

hóa vốn chủ yếu do Mỹ sản xuất tăng mạnh nhất trong 9 tháng vào 

tháng 10. 

 Trump đã ký dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Quyết 

định này của ông được cho là sẽ gây ra những phản ứng mạnh mẽ 

từ Trung Quốc trong bối cảnh hai nước tưởng như gần đi tới một 

thỏa thuận thương mại giai đoạn một. 

Highlight 


