
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.66% 0.32% 

Giá cuối ngày 968.17  102.71  

KLGD (triệu cổ phiếu)  218.74   23.69  

GTGD (tỷ đồng) 4,160.33 209.72 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,357,050 -805,127 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-172.14 -1.04 

Số CP tăng giá 201 66 

Số CP đứng giá 94 240 

Số CP giảm giá 128 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TMG 55% bằng tiền 16/12/19 

DVP 15% bằng tiền 16/12/19 

GDT 20% bằng tiền 17/12/19 

SCR 8% bằng cổ phiếu 17/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank đăng ký mua 

thêm 1 triệu cổ phiếu nữa.  Vẫn trong chương trình ESOP. Thời gian dự 

kiến thực hiện giao dịch là từ 13/12/2019-11/1/2020. Hiện ông Vinh đã nắm 

giữ 31,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,24%. 

 TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam phát hành thêm được 

3.000 tỷ đồng trái phiếu, với tỷ lệ thành công 100%. Trái chủ 100% là 

nhà đầu tư tổ chức, số lượng cụ thể không được công bố. Trái phiếu phát 

hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm 

và không phải nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định 6,9%/năm. 

 FRT: FPT Retail mở F.Beauty chuyên kinh doanh mỹ phẩm nhập 

ngoại cao cấp. Theo tin tuyển dụng của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT , 

F.Beauty là phân mảng bán lẻ mới chuyên kinh doanh các dòng sản phẩm 

mỹ phẩm làm đẹp nhập ngoại cao cấp. Đây cũng là bước thử nghiệm những 

mảng mới của Tập đoàn. 

 ANV: Chủ tịch Navico tranh thủ đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu. Ông 

Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt đăng ký 

mua thêm 2,8 triệu cổ phiếu ANV nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự 

kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 16/12/2019 

đến 14/1/2020. Nếu giao dịch thành công ông Doãn Tới nâng tỷ lệ sở hữu 

tại Navico lên 52,77%. 

 NVL: Vợ Chủ tịch Novaland tiếp tục đăng ký mua lượng cổ phiếu trị 

giá hơn 2.200 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, 

Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc No Va đăng ký mua vào hơn 39,5 triệu cổ 

phiếu NVL để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa 

thuận hoặc khớp lênh từ 16/12/2019 đến 14/1/2020. 

 HBC: Xây dựng Hòa Bình chi tối đa 288 tỷ đồng mua công ty có dự án 

ở Canada. Xây dựng Hòa Bình muốn mua cổ phần Pax International, đơn 

vị sở hữu dự án Connolly tại Canada. Xây dựng Hòa Bình cho biết việc 

mua lại cổ phần thực góp của cổ đông hiện hữu tại Pax International sẽ theo 

giá không quá 1,2 lần giá trị mỗi cổ phần. 

 GTN: GTNfoods bổ sung tờ trình cho Vinamilk sở hữu 75% vốn không 

chào mua công khai. GTNfoods đã nhận được thư đề nghị bằng văn bản 

ngày 7/12 của Vinamilk. HĐQT GTNfoods xem xét và quyết định thông 

qua đề nghị trên của Vinamilk. 

 MSH: Từ ngày 5/11 đến 4/12, CTCP Chứng khoán FPT không bán cổ 

phiếu nào trong 880.000 cổ phiếu đăng ký do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ 

vọng. FPTS nắm giữ 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 13% vốn của MSH. 

TIN SÀN HOSE 

 CEO: Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua thêm 3 

triệu cổ phiếu CEO. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/12/2019 đến 

ngày 18/1/2020. Sau khi giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu vốn của ông Bình 

sẽ tăng lên mức 70,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 27,4%. 

 SVN: Ngày 6/12, M Corp Investments Limited đã mua 1,7 triệu cổ phiếu, 

tương đương 7,9% vốn. Trước giao dịch, quỹ không là cổ đông tại CTCP 

Tập đoàn VEXILLA Việt Nam. 

 NTP: Từ ngày 25/11 đến 5/12, con Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Dũng, 

ông Đặng Quốc Minh đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,3% vốn NTP 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG           15.13  VCS            1.67  

VRE             9.52  AMV            0.54  

DXG             7.44  PVS            0.34  

VNM             5.05  TA9            0.17  

TCH             2.52  PIA            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         (59.78) HUT           (1.73) 

HPG         (27.02) PLC           (0.79) 

MSN         (18.10) SHB           (0.71) 

SSI         (15.21) INN           (0.41) 

VIC         (14.51) SHS           (0.14) 

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 Tổng hợp Gỗ  

Tân Mai 
23/12/2019 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Đồng Nai 
23/12/2019 

Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh 

Hậu Giang 
23/12/2019 

 Chính phủ yêu cầu bảo đảm lưu thông tiền tệ 

thông suốt dịp cuối năm. Chính phủ yêu cầu Ngân 

hàng Nhà nước bảo đảm an ninh, an toàn tiền tệ trong 

điều kiện nền kinh tế số, lưu thông tiền tệ thông suốt, 

nhất là trong dịp cuối năm 2019 và đầu năm 2020. 

 Hiệp hội BĐS TP HCM kiến nghị không tăng 

khung giá đất 2020 – 2024. Trong trường hợp buộc 

phải tăng, Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét quyết 

định chỉ tăng khoảng 15% để không tác động nhiều 

đến môi trường thu hút đầu tư và nghĩa vụ của các cá 

nhân, hộ gia đình. Hiệp hội đề nghị Chính phủ ban 

hành khung giá đất 2020 - 2024 vào giữa tháng 12 để 

các tỉnh, thành có căn cứ pháp luật và đủ thời gian để 

xây dựng, ban hành bảng giá đất.  

 Từ hôm nay, người dân có thể mua điện bằng hợp 

đồng điện tử khi đăng ký sử dụng các dịch vụ điện 

do EVN cung cấp. Hợp đồng điện tử là quá trình hoàn 

thiện việc cung cấp 100% dịch vụ điện năng theo 

phương thức điện tử trong tất cả các nghiệp vụ. Khách 

hàng chỉ cần sử dụng internet để cung cấp hồ sơ, nhận 

thông tin, xác thực. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến vượt 500 tỷ 

USD. Bộ Công Thương dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan 

cho biết trong 11 tháng qua, xuất khẩu đạt 241,7 tỷ USD, 

tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu 

đạt 230,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 472 tỷ USD 

trong 11 tháng. 

 Bộ Công Thương cảnh báo Mỹ có thể áp dụng biện 

pháp với Việt Nam tương tự Trung Quốc. Bộ Công 

Thương cùng Thủ tướng đã tiếp đoàn công tác từ phía Mỹ 

bàn về kế hoạch hành động của Việt Nam nhằm tăng 

trưởng xuất nhập khẩu giữa hai nước. Đồng thời phía Mỹ 

cũng mong muốn giảm nhập siêu từ Việt Nam và yêu cầu 

phải đảm bảo lợi ích của hai bên. 

 Tấp nập chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển 

từ thẻ từ sang thẻ chip sẽ hạn chế được tình trạng tội phạm 

đánh cắp dữ liệu thẻ để chế tạo thẻ giả nhằm rút trộm tiền... 

Mục tiêu đến cuối năm 2019 ít nhất 30% số thẻ ATM, 35% 

máy ATM, 50% thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng 

đang lưu hành phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chuẩn 

thẻ chip nội địa. Đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành 100% 

mục tiêu chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. 

TIN VĨ MÔ 

 Số doanh nghiệp niêm yết HoSE năm 2019 thấp kỷ lục, nhiều 'ông lớn' đang chờ duyệt. Thống kê cho đến 12/12, chỉ có 13 

doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên giao dịch tại HoSE, giảm 63% so với năm 2018 và là mức thấp nhất kể từ năm 2015. Trong đó, 

hơn một nửa là chuyển giao dịch từ UPCoM hoặc HNX sang. Tổng khối lượng niêm yết mới đạt 4,8 tỷ cổ phiếu, giảm mạnh so 

với con số 7,12 tỷ chứng khoán năm 2018. 

 Sắc xanh bao trùm thị trường CW trong phiên 12/12, thanh khoản tiếp tục giảm khi chỉ có 7/41 mã CW giảm giá ở thị 

trường CW. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 2,8 triệu cq, trị giá hơn 6,2 tỷ đồng, giảm 26,4% về khối lượng nhưng tăng 32,6% 

về giá trị so với phiên trước. 

 JP Morgan dự báo VN-Index sẽ đạt 1.105 điểm trong năm 2020, lạc quan với cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng và CNTT. 

Với ngành ngân hàng, JP đánh giá tích cực với VCB, TCB, ACB và đánh giá trung lập với VPB. JP dự phóng upside cho các cổ 

phiếu này từ 14-68% trong 12 tháng tới. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.132 0.79% 

Hang Sheng 26.994 1.31% 

Nikkei 225 23.425 0.14% 

Kospi 2.137 1.51% 

Shanghai 2.915 -0.30% 

SET 1.564 0.78% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.77 -0.32% 

USD/CNY 6.9849 0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.896 5.91% 

S&P500 VIX 13.94 -7.00% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới sau khi Tổng thống Donald Trump đăng tweet cho biết Mỹ và Trung Quốc đã 

đến rất gần một thỏa thuận thương mại lớn. Dow Jones tăng 0,79%, chỉ số S&P 500 tăng 0,86% lên đỉnh mới, Nasdaq 

Composite cũng tăng 0,73%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại sau thông tin Mỹ có thể tạm hoãn đợt thuế mới đối với Trung Quốc. Giá dầu WTI tăng 0,4% 

lên 59,4 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,3% lên 64,7 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay bình ổn trên thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay giảm 0,32% xuống 1.464,70 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 giảm 0,32% xuống 1.469,35 USD. 

 Tỷ giá USD đã xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi Fed quyết định giữ lãi suất không đổi trong suốt năm 

2020. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,51% lên 1,1185 Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 2,34% lên 1,3474. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên 109,42. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 CNBC: Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về nguyên tắc, chờ 

Trump thông qua. Ông Trump đã gặp các cố vấn cấp cao trong ngày 

12/12 để bàn về thương mại với Trung Quốc, xác định xem có nên 

hủy kế hoạch áp thuế 15% với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc vào ngày 

15/12 hay không. Nhà Trắng đề xuất hủy kế hoạch và giảm một nửa 

thuế đang áp với 360 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, theo hai nguồn 

thạo tin.  

 Đảng của Thủ tướng Anh dự kiến thắng lớn. Đảng Bảo thủ cầm 

quyền của Thủ tướng Johnson dự kiến giành chiến thắng trong cuộc 

tổng tuyển cử sớm, mở đường cho Anh rời EU vào tháng tới. 
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