
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.60% -0.31% 

Giá cuối ngày 960.30  102.04  

KLGD (triệu cổ phiếu)  242.72   16.51  

GTGD (tỷ đồng) 5,016.34 154.35 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,867,650 -2,283,320 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-146.19 -99.85 

Số CP tăng giá 130 48 

Số CP đứng giá 89 256 

Số CP giảm giá 204 63 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

NLG 4,78% bằng tiền 11/12/19 

MSH 45% bằng tiền 11/12/19 

DVC 7% bằng tiền 11/12/19 

CSV 5% bằng tiền 12/12/19 

LCG 

5% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000đ/cp 

Tỷ lệ 10: 3 

12/12/19 

LIX 25% bằng tiền 12/12/19 

RTB 10% bằng tiền 13/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Ngân hàng BIDV được chấp thuận áp dụng Basel II. Cuối tháng 

11 vừa qua Thống đốc NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam triển khai áp Basel II kể từ ngày 01/12/2019. 

 PLX: Petrolimex bắt tay với Napas. Sáng 10/12, Tập đoàn Xăng dầu Việt 

Nam và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam đã ký hợp tác thúc 

đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua thanh toán thẻ nội địa tiếp 

xúc và không tiếp xúc qua hệ thống Napas; và thanh toán bằng mã QR.  

 PAN: CTCP Chứng khoán SSI đăng ký mua 725.000 cổ phiếu, nâng 

lượng nắm giữ lên 34,2 triệu cổ phiếu, tương đương 19,7% vốn PAN. Giao 

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

đến 30/12 

 NKG: Chủ tịch Thép Nam Kim muốn mua 3 triệu cổ phiếu. Ông Hồ 

Minh Quang, Chủ tịch HĐQT NKG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu qua 

phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 16/12 đến 

14/1/2020. Nếu giao dịch thành công, ông Quang sẽ nắm giữ 21,8 triệu cổ 

phiếu, tương đương 12% vốn. 

 VIC: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chi 2 tỷ USD để bán ôtô sang Mỹ. 

VinFast dự kiến xuất khẩu xe điện sang Mỹ vào năm 2021.  

 HAG: HAGL bán tiếp một khoản đầu tư thủy điện. Hoàng Anh Gia Lai 

sẽ chuyển nhượng toàn bộ 248,5 triệu cổ phần CTCP Thủy điện Hoàng Anh 

Gia Lai. HAGL sở hữu 99,4% vốn công ty trên, với giá gốc 2.532 tỷ đồng.  

 GTN: CTCP Invest Tây Đại Dương bán được hơn 36 triệu cổ phiếu, 

trong tổng số gần 41,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Giao dịch thực 

hiện từ 8/11 đến 7/12/2019 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch 

Invest Tây Đại Dương giảm lượng sở hữu tại GTNfoods từ gần 71,3 triệu 

cổ phiếu (tỷ lệ 28,52%) xuống còn 35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14%) 

 KOS: CTCP Kosy thông báo mua lại trước hạn số trái phiếu được phát 

hành lần 1 năm 2018. Tổng giá trị phát hành đợt này là 235 tỷ đồng, ngày 

phát hành nhằm ngày 28/12/2018, ngày đáo hạn đến ngày 28/12/2021. Phí 

mua lại trước hạn 0,5% tổng mệnh giá các trái phiếu.  

 HVH: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Huy Cường 

đã mua 54.960 cổ phiếu trong số 250.000 cổ phiếu đăng ký do chưa chuẩn 

bị được tài chính. Sau giao dịch, ông Cường nắm giữ 2,6 triệu cổ phiếu, 

tương đương 12,9% vốn của HVH. Giao dịch thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh, từ ngày 8/11 đến 7/12. 

 

TIN SÀN HOSE 

 BSR:  BSR điều chỉnh kế hoạch lãi năm 2019 từ 3.100 tỷ về 1.165 tỷ 

đồng. Những chỉ tiêu khác của công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn như 

sản lượng sản xuất, doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước vẫn giữ nguyên.  

 KDM: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Thị Hạnh Nguyên 

đăng ký bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu, tương đương 3,5% vốn qua phương 

thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 11/12 đến 6/1/2020. 

 MIG: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB đã bán 1,8 triệu cổ phiếu trong số 

3 triệu cổ phiếu đăng ký do chưa đạt mức giá kỳ vọng. Sau giao dịch, MB 

Capital nắm giữ 6,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn của Tổng CTCP 

Bảo hiểm Quân đội . 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         103.55  VCS            1.10  

VNM           13.84  PVI            0.25  

CTG             7.01  VHL            0.15  

E1VFVN30             6.50  NBC            0.14  

HDG             6.02  MST            0.13  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (68.79) NET       (118.06) 

VHM         (58.66) PLC           (3.82) 

ROS         (40.08) CSC           (0.94) 

VIC         (27.17) NTP           (0.11) 

PHR         (11.92) PVS           (0.05) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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

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

Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp 

Quảng Nam 
26/12/2019 

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 

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ  

Tân Mai 
23/12/2019 

 Ngư dân lao đao vì bảo hiểm. Do không mua được 

bảo hiểm, hàng loạt tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ 

trong thời gian dài. Nhiều tàu mua bảo hiểm nhưng 

khi gặp rủi ro lại bị bảo hiểm từ chối. Phía bảo hiểm 

chỉ tập trung vào việc khai thác được thật nhiều hợp 

đồng nhưng chưa làm hết nghĩa vụ và trách nhiệm với 

khách hàng. 

 VNDirect: Giá thực phẩm khiến lạm phát gia tăng 

trong năm 2020. Trong báo cáo Cập nhật kinh tế vĩ 

mô - Lạm phát tháng 11/2019, VND cho biết chỉ số 

lạm phát chung của Việt Nam tăng lên mức cao nhất 

trong 13 tháng. Giá thực phẩm tăng cao do ảnh hưởng 

việc thịt heo tăng giá, điều này dẫn đến kỳ vọng lạm 

phát tăng trong năm 2020. 

 Cá tra vẫn loay hoay tìm thị phần tại thị trường 

nội địa. Hiện, thách thức đối với cá tra đến với người 

tiêu dùng Việt và chinh phục thị trường nội địa là do 

thói quen tiêu dùng hàng ngày của người dân. Bên 

cạnh chiến lược xuất khẩu sang những thị trường 

trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh cần đẩy 

mạnh hơn nữa hoạt động tiếp thị, quảng cá cá tra tại 

thị trường trong nước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 110 doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ năm 

2018. Trong số 855 doanh nghiệp Nhà nước hoạt động sản 

xuất kinh doanh thì có đến 110 doanh nghiệp kinh doanh 

thua lỗ trong năm 2018, chiếm 13% tổng số doanh nghiệp 

có vốn Nhà nước. Tính đến hết năm 2018, tổng vốn Nhà 

nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1,53 triệu tỷ 

đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. 

 Nhu cầu chuyển tiền quốc tế qua ngân hàng tăng 

mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều 

hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ USD trong năm 2019, 

tăng nhẹ 4,6% so với năm trước. Như vậy, năm nay có thể 

là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước 

nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Đồng thời, nhu cầu chuyển 

tiền quốc tế của người Việt phục vụ các mục đích như du 

học, khám chữa bệnh... đang tăng nhanh chóng. 

 Thu ngân sách 11 tháng 2019 ước đạt gần 1.4 triệu tỷ 

đồng, bằng 97.5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 

2018. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp 

địa phương được đảm bảo. Tổng số đã phát hành đến ngày 

26/11/2019 được 189.4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ 

với kỳ hạn bình quân là 13.55 năm, lãi suất bình quân là 

4.7%/năm. 

 

TIN VĨ MÔ 

 JPMorgan: Các ngân hàng Việt Nam là cơ hội đầu tư nổi trội ở Đông Nam Á. JPMorgan nhận định, sự kết hợp giữa tốc độ 

tăng trưởng nhanh và khả năng sinh lời đáng kể của các ngân hàng Việt Nam là một điều hiếm thấy. Do đó, lĩnh vực này có thể 

duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ mà không cần lượng vốn lớn trong dài hạn. Hiện tại, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đang đặt cược 

lớn vào Vietcombank, Techcombank và ACB. 

 Lo ngại cuộc đua “zero fee” diễn ra quyết liệt, cổ phiếu ngành chứng khoán ngày càng kém hấp dẫn giới đầu tư? Thời 

gian gần đây, nhiều CTCK, đặc biệt các CTCK vốn Hàn đang thực hiện miễn phí giao dịch, điều này đang gây ra áp lực không 

nhỏ tới các CTCK nội, qua đó khiến cổ phiếu ngành này đang dần kém hấp dẫn giới đầu tư. 

 Sắc đỏ áp đảo thị trường CW, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Các CW dựa theo cổ phiếu MBB, MWG, VHM, VRE... có diễn 

biến khá xấu. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 4,5 triệu cq, tương ứng giá trị giao 

dịch là 6 tỷ đồng, giảm 3%. Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.882 -0.10% 

Hang Sheng 26.437 -0.22% 

Nikkei 225 23.410 -0.09% 

Kospi 2.098 0.45% 

Shanghai 2.917 0.10% 

SET 1.553 0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.52 -0.13% 

USD/CNY 7.0342 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.842 0.58% 

S&P500 VIX 15.68 -1.13% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi ngày Mỹ dự kiến áp thuế quan lên gần 160 tỉ USD hàng Trung Quốc đang 

đến gần nhưng hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Dow Jones giảm 0,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần 

lượt 0,11% và 0,07%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại nhờ thị trường kì vọng nguồn cung giảm sau khi OPEC và các nước đồng minh chấp thuận 

nâng hạn mức giảm sản lượng đến quí I/2020. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 59,5 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,2% lên 

64,4 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ít biến động. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.463,80 USD/ounce; 

vàng giao tháng 12 giảm 0,01% xuống 1.468,55 0USD. 

 Tỷ giá USD giảm do thị trường không chắc chắn liệu Mỹ có trì hoãn thuế quan theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ 

Trung Quốc hay không. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1094. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,16 0,03% 

xuống 1,3134. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 108,78. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc ký sắc lệnh bỏ 100% công nghệ Mỹ trong 3 năm? 

Bắc Kinh đã ký sắc lệnh cho mọi cơ quan chính phủ và các tổ chức 

công quyền loại bỏ các thiết bị và phần mềm nước ngoài trong vòng 

3 năm tới, trực tiếp “đánh” vào các công ty HP, Dell và Microsoft của 

Mỹ. 

 Lạm phát tại Châu Âu đang cách rất xa so với mục tiêu từ ECB. 

Tình hình tăng trưởng kinh tế giảm sâu tại Châu Âu mang đến nhiều 

hệ lụy. Cụ thể số liệu thống kê cho thấy lạm phát thực tế từ ECB đạt 

1,3% trong tháng 11/2019. Trong khi đó, mức mục tiêu lạm phát của 

ECB đến 2.0%, điều này cho thấy mức tiêu dùng đang sụt giảm 

nghiêm trọng, đẩy nền kinh tế về mức suy thoái nhanh hơn  

Highlight 


