
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.21% 0.22% 

Giá cuối ngày 966.18  102.94  

KLGD (triệu cổ phiếu)  219.15   29.60  

GTGD (tỷ đồng) 4,239.64 251.73 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,994,220 -2,066,132 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

15.48 -16.27 

Số CP tăng giá 146 56 

Số CP đứng giá 102 256 

Số CP giảm giá 174 54 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TMG 55% bằng tiền 16/12/19 

DVP 15% bằng tiền 16/12/19 

GKM 5% bằng cổ phiếu 17/12/19 

GDT 20% bằng tiền 17/12/19 

SCR 8% bằng cổ phiếu 17/12/19 

DPR 50% bằng tiền 17/12/19 

CDC 10% bằng tiền 18/12/19 

VDL 10% bằng tiền 19/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VHM: VinHomes đã mua 60 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 

92.425 đồng/cp. CTCP VinHomes đã hoàn tất mua vào 60 triệu cổ phiếu 

quỹ trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến 10/12/2019. Mức giá giao 

dịch bình quân của VinHomes là 92.425 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 

giao dịch 5.545,5 tỷ đồng. 

 PTL: Petroland thay máu lãnh đạo cấp cao. CTCP Đầu tư hạ tầng đô thị 

Dầu khí vừa thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên 

HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Người đại diện. Trong đó, ông Bùi Minh 

Chính chính thức miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế là ông Nguyễn 

Trung Trí. 

 DHG:  Dược Hậu Giang bổ nhiệm ông Masashi Nakaura làm Tổng 

Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 1/1/2020-

31/12/2022.  

 DPM: Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi sau thuế 433 tỷ đồng năm 2020. 

Hội đồng quản trị DPM thông qua kế hoạch doanh thu năm 2020 ước đạt 

9.237 tỷ đồng, tăng 6,8% so với con số 8.645 tỷ đồng đặt ra cho năm 2019. 

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 512 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế dự kiến 

đạt 433 tỷ đồng, gấp 2,5 lần chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2019. 

 VIC: VinFast phát hành hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong 4 ngày. Tất 

cả người mua là các tổ chức trong nước. Các đợt trái phiếu có kỳ hạn 36 

tháng, tính lãi 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Mệnh giá 100.000 đồng/trái 

phiếu. Trái phiếu phát hành không chuyển đổi bằng VND, không kèm 

chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, được bảo lãnh thanh toán bởi Tập 

đoàn Vingroup. 

 DBD: Bidiphar muốn nâng room ngoại lên 100%. DBD muốn nâng tỷ 

lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký 

phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, công ty sẽ thực hiện giải tỏa 

room ngoại với cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của 

công ty. 

 PNJ: PNJNext đầu tiên ở phía Bắc chính thức ra mắt tại Hà Nội. Ngày 

14/12 tại Hà Nội, PNJ đã chính thức khai trương cửa hàng PNJNext đầu 

tiên ở khu vực phía Bắc. Đây là trung tâm thứ 4 trên toàn quốc của PNJ và 

địa điểm lần này đặt tại Hà Nội.  

 TVB: TVB đăng ký phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn 

kinh doanh. CTCP Chứng khoán Trí Việt sẽ phát hành 30,000 trái phiếu 

ra công chúng với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu doanh 

nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 36 tháng. 

Lãi suất trái phiếu không vượt quá 10.53%/năm. 

  

TIN SÀN HOSE 

 IDV: IDV đặt mục tiêu lãi 2020 gần 152 tỷ đồng, tăng 54%. Công ty thông 

qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 với các chỉ tiêu gồm 264 tỷ 

đồng doanh thu, 151,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lần lượt tăng 62% và 54% 

so với kết quả thực hiện năm 2019.  

 SHB: SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15,044 tỷ đồng. NHNN 

chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ hơn 12,036 tỷ đồng lên gần 15,044 

tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  

 G36: Từ ngày 12/11 đến 11/12, Trưởng Ban kiểm soát Trần Ngọc Lanh 

không bán cổ phiếu nào trong số 160.580 cổ phiếu đăng ký do giá cổ phiếu 

không phù hợp. Sau giao dịch, bà Lanh giữ nguyên 160.580 cổ phiếu của 

Tổng Công ty 36 . 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           56.52  VCS            1.47  

CTG           40.72  SLS            0.10  

ROS           23.49  AMV            0.08  

VCB           19.13  LAS            0.08  

BID           13.89  TA9            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (38.64) PLC           (9.27) 

VHM         (12.04) PVS           (4.02) 

MSN         (11.19) SHB           (2.26) 

VIC           (8.23) HUT           (1.65) 

GAS           (6.51) INN           (0.40) 

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 

 Mía đường lo ngay ngáy, gọi mốc 1/1/2020 là thời 

điểm đe doạ ngành. 1/1/2020 là mốc Hiệp định 

thương mại tự do ASEAN (ATIGA) được thực thi tại 

Việt Nam và lộ trình này sẽ không thể trì hoãn. Đây 

cũng chính là thời điểm hàng vạn nông dân cũng như 

các doanh nghiệp mía đường đang đứng trước nhiều 

đe dọa sống còn..  

 Hà Nội 'đội sổ' chất lượng không khí. Thủ đô Hà 

Nội những ngày qua liên tục ghi nhận chỉ số chất 

lượng không khí ở mức cực kỳ nguy hại, dẫn đầu danh 

sách những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế 

giới. Lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết chất 

lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện thời tiết và khí hậu.  

 Vụ án AVG sẽ tạo tiền lệ cho xét xử tham nhũng 

sau này. Theo PGS-TS Trần Văn Độ - nguyên Phó 

chánh án TAND tối cao, vụ AVG sẽ tạo ra tiền lệ cho 

những vụ án khác dưới góc độ một vụ án kinh tế tham 

nhũng khắc phục được hậu quả với việc hoàn trả 

100% tiền nhà nước và có thể áp dụng nhiều tình tiết 

giảm nhẹ cho các bị cáo liên quan. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Phó Thống đốc: Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng 

thanh toán để phát triển ngân hàng số. NHNN cho biết 

sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành các 

quy định nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các ngân 

hàng, tổ chức trung gian thanh toán đổi mới sáng tạo, ứng 

dụng mạnh mẽ các công nghệ thành tựu của CMCN 4.0 

vào hoạt động ngân hàng, thanh toán. 

 Nền kinh tế Việt Nam tăng gần 1.3 triệu tỷ đồng sau 

khi tính lại GDP. Cụ thể, GDP năm 2017 đạt 6,294 ngàn 

tỷ đồng, so với mức hơn 5,006 ngàn tỷ đã công bố, giúp 

GDP bình quân đầu người tăng lên gần 3,000 USD. Theo 

đánh giá của Tổng cục Thống kê, Cơ cấu GDP đã "phản 

ánh rõ hơn xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế". 

 11 tháng, thâm hụt thương mại của Việt Nam với 

Trung Quốc lên tới 31 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 105.75 tỷ 

USD. Đây là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ trước 

đến nay. Dù chưa kết thúc 2019, nhưng với kim ngạch 

trong 11 tháng qua cho thấy, hết năm nay Trung Quốc vẫn 

là đối tác thương mại “trăm tỷ USD” duy nhất của Việt 

Nam, bởi đối tác lớn thứ 2 là Hoa Kỳ tổng kim ngạch mới 

đạt gần 69 tỷ USD. 

TIN VĨ MÔ 

 VNM ETF không thay đổi cơ cấu danh mục, đẩy mạnh mua ROS trong kỳ cơ cấu quý 4. Theo đó, MVIS Vietnam Index 

không có sự thay đổi nào về thành phần các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục mà chỉ có sự thay đổi về tỷ trọng. Số lượng cổ 

phiếu Việt Nam trong danh mục vẫn ở con số 16 nhưng tỷ trọng chỉ còn 70,96%, giảm so với mức 72,06% ở kỳ cơ cấu quý 3. 

 Thêm một quỹ ngoại bị UBCK xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Barca Global Master Fund vừa bị UBCK xử phạt hành 

chính 20 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác cổ phiếu THB. 

 Cẩn trọng với nhà đầu tư ngoại ở lĩnh vực hàng không. Dù có nhiều đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

tại doanh nghiệp hàng không Việt Nam, nhưng cuối cùng, Thủ tướng chỉ đồng ý tăng thêm 4% so với trước đây. Điều này, theo 

lý giải của cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia: Lo ngại tác động tiêu cực lên doanh nghiệp trong nước. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.028 0.01% 

Hang Sheng 27.688 2.57% 

Nikkei 225 23.995 -0.01% 

Kospi 2.171 0.03% 

Shanghai 2.971 -0.30% 

SET 1.574 0.64% 

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 12.63 -9.40% 

 Chứng khoán Mỹ kết phiên cuối tuần tăng nhẹ sau khi Mỹ và Trung Quốc thống nhất một thỏa thuận tạm thời, tránh được 

đợt thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/12. Dow Jones chỉ tăng 0.01%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng chỉ nhích 

lần lượt 0,01% và 0,2%. 

 Giá dầu hôm nay giảm nhẹ ngay từ đầu tuần. Giá dầu WTI giảm 0,5% xuống 59,7 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,06% 

xuống 64,9 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động nhẹ đầu phiên giao dịch. Giá vàng giao ngay giảm 0,12% xuống 1.473,90 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 giảm 0,1% xuống 1.478,6 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chờ đợi tin tức mới về tình hình kinh tế và địa chính trị. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 

1,1125. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,23% lên 1.3356. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 109,38. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tài sản quỹ ETF có thể tăng gấp 10, lên 50 ngàn tỷ USD trong 

thập kỷ tới? Có thể thị trường quỹ ETF Mỹ đã chứng kiến đà tăng 

trưởng đầy ấn tượng trong 10 năm qua, nhưng thập kỷ kế tiếp có thể 

còn ấn tượng hơn thế: Tài sản sẽ tăng gấp 10 lần lên 50 ngàn tỉ USD, 

Bank of America dự báo. 

 Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thoả thuận thương mại giai đoạn 

1. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Trung Quốc 

sẽ mua 40 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ, trong khi Nhà Trắng yêu 

cầu 50 tỷ USD. Ông cũng cho biết cả 2 bên dự định ký kết thoả thuận 

vào tháng 1. 
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