
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.15% 0.33% 

Giá cuối ngày 961.78  102.38  

KLGD (triệu cổ phiếu)  216.47   14.63  

GTGD (tỷ đồng) 4,386.03 165.53 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,905,782 -403,862 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-167.35 -0.1 

Số CP tăng giá 161 69 

Số CP đứng giá 110 245 

Số CP giảm giá 152 53 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

NSC 15% bằng tiền 13/12/19 

NET 8% bằng tiền 13/12/19 

VSA 20% bằng tiền 13/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 EIB: Cổ đông Nhật SMBC rút ủy quyền một thành viên HĐQT. Ngân 

hàng TMCP Xuất Nhập khẩu cho biết ông Yutaka Moriwaki không còn là 

đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation  

tại Eximbank kể từ ngày 9/12/2019. Trước đó, SMBC đề cử ông Yutaka 

với số lượng cổ phần đề cử 123 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,03% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết 

 MBB: Công ty con của SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại MBBank. 

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã đăng kí bán toàn bộ gần 1,8 triệu cổ 

phần nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Quân theo phương thức khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/12/2019 đến ngày 

10/1/2020. Mục đích của giao dịch là đầu tư tài chính. 

 ANV: Chủ tịch Nam Việt muốn mua 2,8 triệu cổ phiếu. Ông Doãn Tới, 

Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt vừa đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu qua 

phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 16/12/2019 đến 

14/1/2020. Nếu giao dịch thành công, ông Tới nâng lượng nắm giữ lên 67,3 

triệu cổ phiếu, tương đương 52,8% vốn.  

 TCM: Công ty mẹ TCM báo lãi tháng 11 tăng trở lại. TCM ghi nhận 

doanh thu thuần công ty mẹ tháng 11 đạt 12,8 triệu USD (296 tỷ đồng), 

giảm 7% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 852.052 USD 

(19,7 tỷ đồng), gấp 2,5 lần cùng kỳ 

 VNG: Du lịch Thành Thành Công điều chỉnh tăng giá phát hành 

ESOP. CTCP Du lịch Thành Thành Công quyết định thay đổi giá phát hành 

cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với mức 

giá chào bán mới sẽ được nâng lên thành 11,700 đồng/cp, cao hơn so với 

mức 11,000 đồng/cp dự kiến trước đó. 

 STB: Thông báo chào bán trọn lô 17.96 triệu cp NJC của CTCP 

Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam. Đây là lần thứ 9 Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín chào bán trọn lô cổ phiếu NJC. Giá khởi điểm 

giảm xuống còn 86.75 tỷ đồng/lô, giảm 114 tỷ đồng so với mức giá rao bán 

lần đầu. Thời gian đăng ký và đặt cọc từ ngày 09/12/2019 đến 16h00 ngày 

13/12/2019 

 VIC: SDI hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCom vào ngày 27/12/2019 

để hoán đổi cổ phiếu VIC. Tập đoàn VinGroup sẽ phát hành gần 13,86 

triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu cho các cổ đông của CTCP Đầu 

tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:1,1. Sau đợt 

phát hành này, vốn điều lệ VinGroup sẽ tăng lên 34.438 tỷ đồng. 

 

TIN SÀN HOSE 

 SJE: Sông Đà 11 bị phạt thuế 1,6 tỷ đồng. CTCP Sông Đà 11 bị phạt do 

kê sai tiền thuê phải nộp, tiền thuế được hoàn. Tổng cộng các khoản phải nộp 

bổ sung thuế TNDN và thuế GTGT, tiền chậm nộp, tiền phạt là 1,6 tỷ đồng.  

 GKM: CTCP Khang Minh Group bị phạt nặng do vi phạm nhiều lỗi 

nghiêm trọng về công bố thông tin. Công ty công bố thông tin không đúng 

kỳ hạn, và công bố thông tin sai lệch. Tổng số tiền bị phạt là 255 triệu đồng. 

 AME: Alphanam E&C bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế. CTCP 

Alphanam E&C bị phạt do khai sai và không đầy đủ nội dung trong hồ sơ 

thuế. Tổng cộng các khoản AME phải nộp truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt 

là 2.210.031.843 đồng.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           41.08  VCS            2.23  

E1VFVN30             7.14  PVS            0.42  

DXG             6.87  TIG            0.29  

TCH             4.51  BII            0.17  

VJC             4.05  BVS            0.16  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (57.56) SHB           (2.87) 

SGN         (42.94) HUT           (0.60) 

VHM         (21.90) PLC           (0.45) 

PVD         (14.94) NET           (0.07) 

KBC         (13.90) IVS           (0.03) 

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 

 Dịch tả lợn châu Phi đang có dấu hiệu giảm dần. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã giảm mạnh từ tháng 

6/2019 đến nay, số lợn buộc tiêu hủy là 152.000 con, 

giảm 65% so với tháng 10/2019 và giảm 88% so với 

tháng 5/2019 - là tháng cao điểm. Đã có hơn 60% số 

xã có dịch đã qua 30 ngày, trong đó có 14 tỉnh có trên 

85% số xã đã qua 30 ngày.  

 Chất lượng không khí nhiều tỉnh, thành phía Bắc 

đang ở mức nguy hại do thời tiết hanh khô cùng với 

hiện tượng nghịch nhiệt làm gia tăng nồng độ các chất 

ô nhiễm trong không khí. Theo các chuyên gia y tế, 

tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại nhiều tỉnh, 

thành phía Bắc đang ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe 

người dân.  

 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng ngàn người 

được miễn phí vé xe, vé máy bay. Theo đó, như 

thường lệ, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

Thành đoàn TPHCM sẽ tiếp tục triển khai hoạt đồng 

hỗ trợ vé xe để thanh niên công nhân, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, số lượng năm nay 

là 4.500 vé. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng lại cảnh báo về chiêu lừa đảo mới trên 

mạng xã hội khi lợi dụng uy tín thương hiệu của các ngân 

hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài 

sản của khách hàng. Thủ đoạn phổ biến là nạn nhân sẽ 

nhận được thông điệp (thông qua tin nhắn, email, chat qua 

facebook messenger …) với nội dung thông báo trúng 

thưởng hoặc phân chia tài sản kèm theo yêu cầu truy cập 

vào các đường link, trang web do kẻ lừa đảo cung cấp để 

có cơ sở nhận thưởng. 

 Tiền đồng có thể mất giá 1 - 2% trong năm 2020. Theo 

nhận định của SSI Research, tỷ giá USD cuối năm 2019 

có thể sẽ thấp hơn hoặc bằng tỷ giá cuối năm 2018. Trong 

năm 2020, mức điều chỉnh của tiền đồng dự kiến sẽ nằm 

trong khoảng 1%- 2% và sẽ được điều chỉnh dần từng 

bước tùy thuộc vào các diễn biến trên thế giới. 

 Đầu tư nước ngoài đang tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 

36,3 tỷ USD vốn đăng ký và 19,1 tỷ USD vốn thực hiện, 

cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nền kinh tế của Việt 

Nam thời gian qua phát triển có nhiều khởi sắc về số lượng 

doanh nghiệp, tăng nhanh đạt mức kỷ lục trên 131.000 

doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký lên 

tới 1,4 triệu tỷ đồng. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Vietnam Holding: Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa phản ánh vào thị trường chứng khoán! Quỹ này cho biết, Việt Nam đang 

là một trong những điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài nhưng những tin tức tốt đẹp này vẫn chưa hề thúc đẩy thị trường 

cổ phiếu tại Việt Nam, khi mà chỉ số All-Share Index đã giảm 3% trong tháng 11. Theo đó, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng 

chỉ quỹ Vietnam Holding đã giảm 4%. 

 Giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 9.000 tỷ đồng/phiên . Quy mô thị trường TPCP đến hết tháng 11/2019 bằng 

25,1% GDP năm 2019. Thị trường TPCP Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm trong thập kỷ vừa qua là mức 

tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á. 

 CW dựa theo cổ phiếu FPT, MBB, MWG và VHM đồng loạt tăng trong phiên 11/12. Chiều ngược lại, các CW dựa theo 

cổ phiếu HPG, VNM hay VJC có diễn biến không tích cực. Thanh khoản thị trường CW vẫn duy trì ở mức thấp. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.911 0.11% 

Hang Sheng 26.925 1.04% 

Nikkei 225 23.419 0.18% 

Kospi 2.129 1.08% 

Shanghai 2.924 -0.02% 

SET 1.552 -0.07% 

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 14.99 -4.40% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2019 và ra quyết 

định giữ nguyên lãi suất, đồng thời ra tín hiệu sẽ không thay đổi chính sách trong năm 2020. Dow Jones tăng 0,11%. Chỉ số 

S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,29% và 0,44%. 

 Giá dầu hôm nay giảm sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng và thị trường chờ đợi thông tin về đợt thuế 

mới mà Mỹ áp lên hàng hóa của Trung Quốc. Giá dầu WTI giảm 0,6% xuống 58 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,4% xuống 

63,2 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại trước các tin tức kinh tế chính trị mới. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.474,30 

USD/ounce; vàng giao tháng 12 giảm 0,02% xuống 1.479,00 0USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay không thay đổi nhiều trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1134. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11 0,03% lên 1,3207. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 108,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Fed giữ nguyên lãi suất, ám chỉ sẽ không điều chỉnh trong năm 

2020, Fed ước tính tăng trường GDP của Mỹ năm nay là 2,2%, giảm 

còn 2% vào năm 2020 và xuống 1,9% vào năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp 

giữ ở 3,5% cho đến hết năm 2020, tăng lên 3,6% vào năm 2021. Lạm 

phát ước tính chỉ tăng lên 1,9% trong năm 2020. 

 Cổ phiếu của Aramco tăng kịch trần trong phiên giao dịch đầu 

tiên, tiến sát mức định giá 2 nghìn tỷ USD và đưa Ả Rập vào "top" 

10 TTCK lớn nhất thế giới. Ở buổi IPO, Aramco đã huy động được 

25,6 tỷ USD, và 1,7 nghìn tỷ USD là định giá của công ty 

Highlight 


