
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.04% 0.16% 

Giá cuối ngày 970.75  102.50  

KLGD (triệu cổ phiếu)  167.26   18.67  

GTGD (tỷ đồng) 3,730.97 208.9 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

4,304,110 -387,170 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

66.96 -6.69 

Số CP tăng giá 170 71 

Số CP đứng giá 112 239 

Số CP giảm giá 139 56 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

GSP 20% bằng cổ phiếu 02/12/19 

PWA 3,5% bằng tiền 02/12/19 

GTS 4% bằng tiền 03/12/19 

PRT 1% bằng tiền 03/12/19 

ADP 5% bằng tiền 03/12/19 

BMP 20% bằng tiền 04/12/19 

TLP 3,6% bằng tiền 04/12/19 

COM 30% bằng tiền 05/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HNG: CTCP Ôtô Trường Hải đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HNG của 

CTCP Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai để đầu tư tài chính. Giao 

dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 4/12 

đến 2/1/2020. Nếu mua thành công, Thaco sẽ nắm giữ 296,4 triệu cổ phiếu, 

tương đương 26,7% vốn. 

 AAA: An Phát Holdings hợp tác toàn diện với Tập đoàn Itochu. An 

Phát Holdings và Itochu sẽ hợp tác phát triển kinh doanh, trở thành đối tác 

toàn diện trong 7 hoạt động chính. Itochu sẽ là đối tác chiến lược của An 

Phát Holdings trong việc mở rộng mạng lưới phân phối và bán hàng cho 

dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn ra thị trường quốc tế, đặc biệt 

là tại Nhật Bản, Mỹ. 

 HBC: Hòa Bình muốn mua 10 triệu cổ phiếu quỹ. CTCP Tập đoàn Xây 

dựng Hoà Bình thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với khối lượng 10 

triệu cổ phiếu, tương đương với 4,33% số cổ phần đang lưu hành. Công ty 

chưa sở hữu cổ phiếu quỹ. 

 VHM: Vinhomes sẽ triển khai 20 dự án trong 10-15 năm tới tại Hà Nội, 

TP.HCM, các thành phố du lịch trọng điểm và các khu vực có tiềm năng 

tăng trưởng như Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Tổng diện tích quỹ 

đất mà Vinhomes đang sở hữu lớn nhất trong các chủ đầu tư BĐS với gần 

16.500ha với khoảng 50% quỹ đất của Vinhomes nằm ở 2 thành phố lớn là 

Hà Nội và TP HCM.  

 VPB: Một nửa cổ phiếu ESOP được phát hành dành cho CEO Nguyễn 

Đức Vinh. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng dự kiến phát hành 

31 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế 

chuyển nhượng trong 3 năm.  Trong đó, Ông Nguyễn Đức Vinh - CEO ngân 

hàng đăng ký mua tới hơn 15,4 triệu cổ phiếu. 

 MBB: Tổng công ty 28 dự kiến bán gần 1,9 triệu cổ phiếu ngân hàng 

Quân Đội, giảm sở hữu từ 0,48% vốn xuống 0,4% vốn, tương đương 9,7 

triệu cổ phiếu. Đây là lượng cổ phiếu mà tổng công ty 28 nhận được từ các 

đợt chia từ cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2013 - 2017. Doanh nghiệp 

sẽ giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

 CEE: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đăng ký mua 2,5 triệu 

cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, CII nâng lượng nắm giữ lên 26,9 triệu 

cổ phiếu CEE, tương đương 68%. Giao dịch thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 5/12 đến 3/1/2020.  

TIN SÀN HOSE 

 NHH: Nhựa Hà Nội hủy giao dịch trên UPCoM từ 5/12 để chuyển sàn. 

Nhựa Hà Nội sẽ có ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 4/12. 

Công ty đã được chấp thuận niêm yết 34,44 triệu cổ phiếu trên HoSE. 

 IDC: Cổ phiếu Idico chào sàn HNX giá 18.500 đồng. Giá tham chiếu phiên 

đầu tiên là 18.500 đồng/cp. Như vậy, mức định giá Tổng Công ty Idico – 

CTCP khoảng 3.552 tỷ đồng. Toàn bộ 192 triệu cổ phiếu sẽ giao dịch chính 

thức trên HNX từ ngày 10/12 

 T12: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Vũ Trọng Tuấn đăng ký mua 3,3 

triệu cổ phiếu, qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 

3/12 đến 31/12. Trước giao dịch, ông Tuấn không là cổ đông tại CTCP 

Thương mại Dịch vụ Tràng Thi. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           53.97  SHB            0.31  

ROS           34.16  SVN            0.29  

HPG           30.51  SHS            0.16  

KDH           16.86  NVB            0.11  

VCB             7.70  CDN            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (87.97) PVS           (6.12) 

SAB           (9.58) TIG           (0.52) 

DXG           (6.87) PVG           (0.28) 

STB           (5.42) AMV           (0.21) 

SSI           (4.38) IVS           (0.19) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Sơn  

Tổng hợp Hà Nội 
05/12/2019 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện  

Quảng Ninh 
05/12/2019 

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng 16/12/2019 

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 16/12/2019 

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 

 Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019. 

Mua bán, trao đổi dưới 100 USD không bị phạt tiền, 

Phạt 1 tỷ đồng nếu bán hàng dưới giá thành toàn bộ, 

sẽ cấp mẫu mới giấy phép lái xe từ 1/6/2020, học sinh, 

sinh viên có thể vay tối đa 2,5 triệu/tháng, được kê 

khai trực tuyến khi đề nghị cấp căn cước công dân, 

chính sách ưu đãi cho người công tác ở vùng khó khăn  

 Quy định hạn mức giao dịch 100 triệu đồng/tháng 

với ví điện tử cá nhân. NHNN vừa công bố Thông 

tư 23/2019 quy định tổng hạn mức giao dịch qua các 

ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức 

cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu 

đồng/tháng. 

 Forbes: Du lịch và đầu tư đang tạo bệ phóng cho 

ngành hàng không Việt Nam phát triển mạnh. Đầu 

tư trực tiếp nước ngoài vào ngành sản xuất tăng lên, 

Bộ GTVT Việt Nam cũng đang có chính sách hỗ trợ 

sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, từ nay 

đến năm 2030, dự kiến bộ sẽ đầu tư khoảng 15,4 tỷ 

USD để phát triển khoảng 23 sân bay. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 CPI tháng 11 cao nhất 9 năm, tăng trưởng sản xuất 

công nghiệp thấp nhất năm 2019. Theo số liệu của Tổng 

cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,96% so 

với tháng trước, mức tăng cao nhất 9 năm qua. Nguyên 

nhân chủ yếu là nguồn cung thịt lợn giảm làm giá thịt lợn 

và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.  

 Siết thẻ tín dụng, thông điệp mạnh tay từ Ngân hàng 

Nhà nước. NHNN mới đây liên tục có những điều chỉnh 

nhằm siết lại hoạt động trong lĩnh vực này nhằm hạn chế 

tình trạng gian lận thẻ đang có chiều hướng gia tăng. 

NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán 

phải rà soát lại nội dung hợp đồng với những điểm chấp 

nhận thẻ là các cửa hàng, nhà phân phối,... sửa đổi hợp 

đồng đã ký.  

 Xuất siêu 11 tháng đạt kỷ lục 9,1 tỷ USD, tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước 

đạt 473,73 tỷ USD. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỷ USD, tăng 

27,9%. Tuy nhiên, 2 thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn tiếp 

theo là Liên minh châu Âu và Trung Quốc lần lượt ghi 

nhận mức giảm 2,3% và 0,6%. 

TIN VĨ MÔ 

 UBCK xử phạt Chứng khoán Yuanta, Chứng khoán Phú Hưng do vi phạm quy định về giao dịch kí quĩ chứng khoán. 

Với hành vi trên, mức phạt với mỗi công ty chứng khoán là 125 triệu đồng. Cùng ngày, UBCKNN xử phạt CTCP Cảng Quảng 

Ninh 90 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu CPI. 

 Nhựa Hà Nội hủy giao dịch trên UPCoM từ 5/12 để chuyển sàn. Khối lượng hủy đăng ký giao dịch là toàn bộ 34,44 triệu cổ 

phiếu. Lý do Sở đưa ra là Nhựa Hà Nội được chấp thuận niêm yết tại HoSE thuộc trường hợp hủy giao dịch trên hệ thống giao 

dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. 

 TVN: Công ty con của Thép Việt Nam nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE. HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 15,2 triệu cổ 

phiếu của Thép Vicasa, tương đương với vốn điều lệ 152 tỷ đồng. Thép Vicasa là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép 

Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 65%. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.051 -0.40% 

Hang Sheng 26.346 -2.03% 

Nikkei 225 23.294 -0.49% 

Kospi 2.088 -1.45% 

Shanghai 2.872 -0.61% 

SET 1.591 -0.44% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.27 -0.10% 

USD/CNY 7.0325 -0.03% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.774 -0.11% 

S&P500 VIX 12.7 8.09% 

 Chứng khoán Mỹ giảm sâu ngày Black Friday sau khi Tổng thống Trump ban hành luật về Hong Kong. Dow Jones giảm 

0,4%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,4%, Nasdaq Composite mất 0,46%. 

 Giá dầu hôm nay tăng 1,5% trong bối cảnh thị trường kì vọng OPEC+ sẽ tiếp tục gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng dầu thô. 

Giá dầu WTI tăng 1,5% lên 56 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,7% lên 61,2 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.460,90 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 giảm 0.22% xuống 1.467,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1018. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD giảm 0,17% xuống 1,2910. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 109,55. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thaibev sẽ niêm yết mảng bia tại Thái Lan và Việt Nam lên sàn 

Singapore với mức định giá 10 tỷ USD. Đây dự kiến là thương vụ 

lớn nhất trong gần một thập kỷ trở lại đây tại Singapore, kể từ lần 

niêm yết vào năm 2011 của Hutchison Port Holdings Trust (huy 

động được 5,5 tỷ USD). 

  Lo sợ sập "bẫy nợ", một quốc gia khác dự định rút lại thoả 

thuận cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm. Chính phủ mới của Sri 

Lanka, do Tổng thống Gotabaya Rajapaksa lãnh đạo, muốn rút lại 

thoả thuận trước đây, đó là cho một doanh nghiệp Trung Quốc thuê 

khu vực phía nam cảng Hambantota, với mục đích được chỉ ra là vì 

lợi ích quốc gia. 
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