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THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.80% -0.73% 

Giá cuối ngày 970.39  102.34  

KLGD (triệu cổ phiếu)  191.26   17.30  

GTGD (tỷ đồng) 4,226.92 239.69 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

606,850 -140,372 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

44.17 -1.11 

Số CP tăng giá 101 54 

Số CP đứng giá 101 251 

Số CP giảm giá 219 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CMD 15% bằng tiền 29/11/19 

KDC 10% bằng tiền 29/11/19 

DBM 12% bằng tiền 29/11/19 

BDG 15% bằng tiền 29/11/19 

GSP 20% bằng cổ phiếu 02/12/19 

PWA 3,5% bằng tiền 02/12/19 

BMP 20% bằng tiền 04/12/19 

COM 30% bằng tiền 05/12/19 

 TCB: Ngày 19/11, Techcombank đã phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái 

phiếu kì hạn 36 tháng cho một tổ chức trong nước với lãi suất 6,2%/năm. Đây 

là đợt phát hành thứ hai của ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2019. 

 TTB: Tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, Phó Tổng Giám đốc Phùng Thị Nam đã 

bán hơn 1.8 triệu cp trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11/2019. 

Như vậy, bà Nam đã thoái gần hết lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 1.83 triệu cp 

(tương đương 10.83% vốn) xuống chỉ còn 21,276 cp (tương đương 0.045% 

vốn). 

 GEX: CTCP Quản lý quỹ đầu tƣ MB cùng với các Quỹ đầu tƣ do MB 

Capital quản lý đã bán ra gần 4.3 triệu cp của Tổng CTCP Thiết bị Điện 

Việt Nam. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn là ngày 

19/11/2019, chiếu theo giá thị trường 21,000 đồng/cp của phiên hôm đó, ước 

tính MB Capital đã thu về hơn 89 tỷ đồng từ thương vụ này. 

 SRC: Mới đây, TTC Land tiếp tục thông báo chuyển nhƣợng gần 3 triệu cổ 

phần tại CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây với tổng giá trị dự kiến hơn 34,5 tỷ 

đồng, đồng thời cho biết Quỹ đất chưa phát triển hơn 1.700ha. 

 FRT: chuỗi nhà thuốc Long Châu đã có tổng cộng 70 cửa hàng tại các tỉnh, 

thành: Tp.HCM, An Giang, Đồng Nai, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bình Dương và Hà Nội. Trong kế hoạch dài hạn đến năm 2022, FPT 

Retail dự kiến sẽ mở 700 nhà thuốc Long Châu với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ, 

tương đương nắm được 30% thị phần thị trường dược phẩm tại Việt Nam. 

 VIC: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast mới đây đã thông 

báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 

đƣợc 5.225 tỷ đồng. Hầu hết các lô trái phiếu có giá trị 95 tỷ đồng, trừ 3 lô có 

giá trị cao 475 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu đợt này của VinFast là trái phiếu 

không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và không 

có tài sản đảm bảo. Tất cả các trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo 

hạn vào năm 2022. 

 SAB: Sabeco công bố đầu tƣ nâng công suất sản xuất tại các nhà máy Bia 

Sài Gòn – Củ Chi, Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Bia Sài Gòn - Sóc Trăng. 

Dự án sẽ nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng hiện hữu tại các nhà máy đồng thời 

đầu tư mới máy móc thiết bị hiện đại, tích hợp hệ thống quản lý sản xuất tự động 

hóa, sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời. 

TIN SÀN HOSE 

 SGP: Ngày 27/11/2019, HĐQT CTCP Dƣợc phẩm thông qua việc góp 

vốn đối với Công ty Dƣợc phẩm USA-AGP Pharma, với tỷ lệ góp vốn 

50%. Qua đó, AGP sẽ xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm 

viên nang, viên nén đóng chai thuộc thực phẩm chức năng, dược liệu, linh 

chi, đông trùng hạ thảo… 

 VTP: Viettel Post phát hành cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng, bằng 1/4 

thị giá. Tổng CTCP Bưu chính Viettel dự kiến phát hành 1.170.119 cổ 

phiếu ESOP (tỷ lệ 2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu 

hành) cho cán bộ, nhân viên công ty. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế 

chuyển nhượng trong vòng 2 năm. 
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HOSE HNX 

TOP 5 CP NƢỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           21.91  HAD            2.56  

VJC           12.86  CEO            0.29  

VHM           12.13  BVS            0.14  

E1VFVN30             9.12  TVC            0.12  

VRE             8.20  TIG            0.11  

TOP 5 CP NƢỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPI         (11.75) PVS           (3.60) 

STB           (7.39) PVG           (0.59) 

DXG           (6.84) TNG           (0.24) 

VIC           (6.27) AMV           (0.18) 

HCM           (6.12) DNP           (0.15) 

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 

 Hà Nội: Giá thịt heo tăng 17% kéo giá nhiều thực 

phẩm 'leo thang', đẩy CPI tháng 11 tăng 0,75%. 

Trong tháng 11, giá thực phẩm tại Hà Nội tăng 

3,34% so với tháng trước do giá thịt heo tăng mạnh 

bởi ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Một số loại 

thực phẩm được sử dụng thay thế thịt heo cũng tăng 

giá đáng kể như thịt bò tăng 1,68%, thịt gia cầm tăng 

2,06%. 

 Ngân hàng có thể phong tỏa tài khoản nhận nếu 

khách hàng chuyển tiền nhầm. Theo đại diện ngân 

hàng, điều này nhằm tránh trường hợp đã xảy ra 

trong thực tế là người chuyển và nhận có giao dịch 

mua bán hàng hóa, dịch vụ với nhau, sau đó người 

chuyển tiền thông báo là chuyển nhầm để hủy lệnh 

thanh toán. Với dự thảo nghị định mới, ngân hàng có 

thể được chủ động phong tỏa tài khoản thanh toán 

khi phát hiện có sai sót. 

 Mua vàng cũng đƣợc giảm giá ngày Black 

Friday.  Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC giảm giá từ 

1% đến 30% với các mặt hàng vàng trang sức tại các 

cửa hàng thuộc hệ thống khu vực TP HCM nhân dịp 

Black Friday. Thời gian sẽ diễn ra từ 28 đến 30/11. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 Dƣ nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 

12.9% so với cuối năm 2018, với 196,689 khách hàng 

còn dư nợ. Tính đến cuối tháng 09/2019, dư nợ tín dụng 

đối với DNNVV tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín 

dụng chung của nền kinh tế (9.4% so với cuối năm 2018) 

và cao hơn cùng kỳ năm 2018. 

 Kiến nghị miễn giảm các loại thuế để hạ giá ôtô sản 

xuất trong nƣớc. Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết 

phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô sẽ tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá 

trị toàn cầu, tăng cường khả năng thu hút nước ngoài, 

góp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Chính phủ nên 

sớm xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh 

kiện, phụ tùng sản xuất ôtô trong nước.  

 Lên kế hoạch thanh tra hoạt động đầu tƣ có vốn nƣớc 

ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hoạt động thanh 

tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020 sẽ tập 

trung vào các nội dung như việc chấp hành pháp luật về 

đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương. Thanh 

tra hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 

(PPP) và hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm cả đầu tư có 

vốn trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài... 



TIN VĨ MÔ 

 Thép Vicasa đăng ký chuyển sàn sang HOSE. VICASA hoạt động trong lĩnh vực thép, với 2 sản phẩm chính là thép cán và 

phôi thép. Hiện Công ty đang có vốn điều lệ gần 152 tỷ đồng, tương ứng hơn 15,2 triệu cp; toàn bộ số lượng cổ phần này đang 

được giao dịch trên sàn UPCoM. 

 Doanh nghiệp chạy đua chuyển sàn, lên sàn cuối năm. Từ đầu tháng 10 đến nay, có 7 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết trên 

HOSE, trong đó phần lớn là doanh nghiệp chuyển từ UPCoM lên, bao gồm 2 tổng công ty lớn là Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam - CTCP (GVR) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex (BCM). Một doanh nghiệp khác, Tổng 

công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) rậm rịch chuyển sàn từ đầu năm 2019, nhưng ngày 20/11 vừa qua mới chính thức 

nộp hồ sơ lên HOSE. 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.164 0.15% 

Hang Sheng 26.893 -0.22% 

Nikkei 225 23.409 -0.12% 

Kospi 2.118 -0.43% 

Shanghai 2.889 -0.47% 

SET 1.597 -0.60% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.33 -0.04% 

USD/CNY 7.0354 0.09% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.767 0.01% 

S&P500 VIX 11.75 1.82% 

Chứng khoán Mỹ phá kỉ lục phiên thứ 4 liêp tiếp giữa loạt số liệu vĩ mô tích cực. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite 

tăng lần lượt 0,42% và 0,66%. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 42,32 điểm lên 28.164 điểm.  

Giá xăng dầu giảm do căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Giá dầu WTI giảm 0,3% xuống 57,5 USD/thùng, trong khi đó, giá 

dầu Brent giảm 0,4% xuống 63,4 USD/thùng.  Giá dầu thô tiếp tục giảm khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng và tổng 

thống Donald Trump kí đạo luật ủng hộ biểu tình tại Hong Kong. 

Giá vàng tăng  nhờ bất ổn về Hồng Kông: Theo Reuters, tính tới lúc 1h50 thứ Sáu (29/11 – giờ Việt Nam), hợp đồng vàng 

giao tháng 12/2019 tăng 0,1% lên 1.454,80 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.455,63 USD/ounce.  

Tỷ giá USD Biến động nhẹ sau khi ông Trump kí dự luật Hong Kong. USD index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh 

so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,04% xuống 98,33 điểm . Tỷ giá euro so với USD tăng 0,0454% lên 1,1012. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,0077% lên 1,2912. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc tuyên bố "kiên quyết đáp trả". Trung Quốc lên 

tiếng phản đối sau khi Tổng thống Trump ký Dự luật Dân chủ và 

Nhân quyền Hong Kong. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hành 

động của Tổng thống Mỹ là "can thiệp nghiêm trọng công việc của 

Hong Kong, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung 

Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 

quốc tế và quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền trắng trợn".  

 Trump vƣợt khó trong trận chiến pháp lý. Các trận chiến khác 

cũng đang nổ ra ở tòa án, xoay quanh yêu cầu Trump công khai hồ 

sơ thuế và cũng như bằng chứng về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu 

cử Mỹ. Dù liên tục chịu các phán quyết bất lợi ở tòa, Trump lại có 

lợi thế về thời gian trước nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ.  
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