
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.30% -1.06% 

Giá cuối ngày 951.13  101.80  

KLGD (triệu cổ phiếu)  323.40   27.18  

GTGD (tỷ đồng) 6,702.99 202.55 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,575,140 -620,893 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-25.46 -4.38 

Số CP tăng giá 113 56 

Số CP đứng giá 101 237 

Số CP giảm giá 207 73 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

ICN 20% bằng tiền 19/12/19 

VDL 10% bằng tiền 19/12/19 

HCM 5% bằng tiền 19/12/19 

BAX 30% bằng tiền 19/12/19 

YTC 13% bằng tiền 20/12/19 

TMP 15% bằng tiền 20/12/19 

PPC 15% bằng tiền 20/12/19 

HND 5% bằng tiền 23/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Chi nhánh Yangon ở Myanmar đã có lãi 1,5 triệu USD. Đến cuối 

năm 2019, Chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản đạt trên 120 triệu USD 

với gần 200 khách hàng tổ chức và doanh nghiệp. Huy động vốn đạt khoảng 

34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt khoảng 50 triệu USD. 

 HDB: HDBank mở văn phòng giao dịch tại Myanmar. HDBank đã khai 

trương Văn phòng đại diện đầu tiên tại Myanmar và ký kết thỏa thuận hợp 

tác toàn diện cùng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel, góp phần thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 quốc gia. 

 BVH: Sumitomo Life chi hơn 4.000 tỷ mua thêm cổ phần Bảo Việt với 

giá hơn 96.800 đồng/cp. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo đã chính 

thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam 

- Bảo Việt, từ mức 17,48% hiện nay lên 22,09% vốn điều lệ, thông qua phát 

hành riêng lẻ. Giao dịch mua cổ phần này vừa được hai bên hoàn tất ngày 

18/12/2019 tại Hà Nội. 

 VIC: Vingroup giải thể điện máy VinPro, sáp nhập Adayroi vào VinID. 

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn, nhằm tập trung 

mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi là Công nghiệp – Công nghệ.  

 POW: PV Power thu về 31.405 tỷ doanh thu 11 tháng đầu năm. Lũy kế 

11 tháng, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ghi nhận tổng sản lượng 

đạt 20,64 tỷ kWh, đạt 96% kế hoạch cả năm, tương ứng doanh thu tổng các 

nhà máy 31.405 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2019. 

 NAF: Nafoods bị truy thu và phạt thuế hơn 1,2 tỷ đồng. CTCP Nafoods 

Group bị phạt do vi phạm hành chính về thuế. Tổng cộng các khoản 

Nafoods phải nộp truy thu, truy hoàn, tiền chậm nộp và tiền phạt là 

1.243.133.601 đồng. 

 GEX: MB Capital không còn là cổ đông lớn. CTCP Quản lỹ quỹ đầu tư 

MB vừa bán ròng hơn 7,8 triệu cổ phiếu GEX, giảm tỷ lệ sở hữu về 13,6 

triệu cổ phiếu - tương đương 2,8% vốn. MB Capital theo đó không còn là 

cổ đông lớn tại Gelex, thời gian thực hiện nhằm ngày 9/12/2019. 

 HCM:  Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM không bán cổ 

phiếu nào trong số 5 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, HFIC nắm 

giữ 87,5 triệu cổ phiếu, tương đương 28,6% vốn CTCP Chứng khoán TP 

HCM . 

 NBB:  Ngày 12/12, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đã mua 

500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 63,6 triệu cổ phiếu, tương đương 

68,2% vốn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. 

TIN SÀN HOSE 

 SEB: Điện miền Trung đặt kế hoạch đì lùi trong năm 2020. Cụ thể, sản 

lượng điện thương phẩm dự kiến 110 triệu kwh, tương ứng mức doanh thu 

nhận được 155,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 89,44 tỷ đồng.  

 DCI: Mua cổ phiếu quỹ giá 114.000 đồng/cp. DCI đã hoàn tất mua vào 

230.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện ngoài hệ thống, ủy 

quyền cho Chứng khoán Agribank thực hiện từ 27/11 đến 3/12/2019. Giá 

giao dịch bình quân được xác định là 114.000 đồng/cổ phiếu, gấp hơn 40 lần 

thị giá cổ phiếu DCI. 

 NTP: Từ ngày 25/11 đến 13/12, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chu 

Văn Phương không bán cổ phiếu nào trong số 250.000 cổ phiếu đăng ký.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           77.93  TIG            0.96  

VCB           27.30  VCS            0.48  

E1VFVN30           22.38  SHS            0.37  

BID           22.25  PVI            0.27  

DXG             6.31  DP3            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

SGN         (55.51) PVS           (2.08) 

HPG         (39.35) SHB           (1.73) 

VIC         (37.19) PLC           (0.93) 

MSN         (13.34) HUT           (0.76) 

KBC         (11.36) VNR           (0.61) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp 

Quảng Nam 
26/12/2019 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai 27/12/2019 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

Gòn Công thương 
10/01/2020 

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 
30/12/2019 

 Yêu cầu Bộ Nông nghiệp kiểm điểm vì thiếu hụt 

thịt lợn, giá tăng cao. Bộ Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng 

về việc thiếu hụt thịt lợn, giá tăng cao ảnh hưởng đến 

đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô. 

 Đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng sữa từ 

2 - 5% nhằm góp phần giảm giá sữa, tạo điều kiện 

mọi đối tượng nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc 

Việt, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng tính cạnh 

tranh. Theo cơ quan này, việc giảm thuế MFN sẽ giúp 

tăng sức mạnh của ngành sữa Việt Nam do được tiếp 

cận với các sản phẩm nhập khẩu có giá cạnh tranh. 

 Trình Chính phủ ký ban hành Nghị định "quản" 

taxi công nghệ trước ngày 30/12/2019. Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT rà soát kỹ các nội dung 

quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giám 

sát hành trình giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để 

đáp ứng yêu cầu quản lý, tuyệt đối không để xảy ra 

tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh 

tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành GTVT 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Moody's hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam khi 

thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của 

Việt Nam ở mức Ba3 đối với các khoản phát hành bằng 

đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không 

được bảo đảm và chính thức hạ bậc đánh giá triển vọng 

của Việt Nam xuống "tiêu cực". Bộ Tài chính nhìn nhận 

rằng tín hiệu của Moody's là không tương xứng với chỉ 

đạo hết sức quyết liệt và kịp thời của Chính phủ. 

 Hết năm, Bộ GTVT mới giải ngân chưa được 1 nửa số 

tiền 30.000 tỷ đồng và chỉ dám đặt mục tiêu giải ngân 

được tối đa hơn 94% số tiền trên. tức hơn chục nghìn tỷ 

còn lại bộ này chỉ giải ngân trong 45 ngày tới. “Mặc dù 

tập trung cao độ cho công tác giải ngân nhưng chất lượng 

công trình vẫn phải là yếu tố tiên quyết”, Bộ trưởng GTVT 

Nguyễn Văn Thể yêu cầu. 

 Đối mặt tình huống cực đoan, thiếu điện đe dọa cận kề. 

Theo Bộ Công Thương, năm 2020, để đảm bảo cung cấp 

đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến phải huy 

động tới 3,397 tỷ kWh từ nguồn điện chạy dầu do tình hình 

thủy văn không thuận lợi và việc phải vận hành phát điện 

các nhà máy thủy điện lớn . 

 

TIN VĨ MÔ 

 An Gia được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE. HOSE vừa có thông báo đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho CTCP Đầu 

tư và Phát triển BĐS An Gia. Theo đó, An Gia được phép niêm yết 75 triệu cổ phần. 

 Công ty quảng cáo trực tuyến Clever Group sắp chào sàn Upcom với giá tham chiếu 55.000 đồng/cp. HNX vừa quyết định 

chấp thuận cho CTCP Clever Group được đưa 7,4 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán ADG. Ngày giao 

dịch đầu tiên 26/12/2019. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 55.000 đồng/cổ phiếu. 

 Thị trường CW tiếp tục đi theo chiều hướng xấu khi thị trường cơ sở diễn biến tiêu cực. các CW dựa theo cổ phiếu DPM, 

MWG, HPG, VHM, VRE... đều giảm sâu. Thanh khoản thị trường CW tiếp tục giảm sâu so với phiên trước và duy trì ở mức rất 

thấp. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 1,7 triệu cổ phiếu, trị giá 3,8 tỷ đồng, giảm 26,6% về khối lượng và 44% về giá trị giao 

dịch. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.239 -0.10% 

Hang Sheng 27.884 0.15% 

Nikkei 225 23.909 -0.10% 

Kospi 2.200 0.27% 

Shanghai 3.017 -0.10% 

SET 1.564 0.97% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.39 0.61% 

USD/CNY 7.005 0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.912 2.80% 

S&P500 VIX 12.58 2.36% 

 Chứng khoán Mỹ chuyển từ xanh sang đỏ khi xuất hiện điềm báo xấu cho nền kinh tế. Chỉ số S&P 500 và trung bình công 

nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm lần lượt 0,04% và 0,1%, Nasdaq tăng 0.05%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm và nhu cầu dầu thô được dự báo tăng trong 

năm 2020. Giá dầu WTI tăng 0,2% lên 61,5 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,3% lên 66,5 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ vì áp lực từ đồng USD. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.475,40 USD/ounce; vàng giao 

tháng 12 tăng 0,03% lên 1.479,85 USD. 

 Moody’s: Nợ doanh nghiệp Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất' với kinh tế toàn cầu. Fitch Ratings tuần trước cũng chỉ 

ra nguy cơ tương tự, các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã vỡ nợ với mức độ kỷ lục trong năm nay. Fitch Ratings tuần trước 

cho biết con số kỷ lục 4,9% các bên phát hành tư nhân Trung Quốc không thể trả nợ trái phiếu trong nước trong 11 tháng đầu 

năm 2019, tăng từ 0,6% trong năm 2014. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Moody’s: Nợ doanh nghiệp Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất' 

với kinh tế toàn cầu. Nợ là vấn đề lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai 

thế giới, dù nước này đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào vốn vay bằng 

cách thắt chặt các quy định để đẩy nhanh quá trình tháo gỡ đòn bẩy tài 

chính – hay quá trình giảm nợ. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại đang 

khiến nỗ lực giảm nợ trở nên khó khăn hơn khi Trung Quốc lại muốn 

thúc đẩy nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng bởi thuế từ Mỹ. 

 Trump khẳng định ông không làm gì sai trái, trước khi hạ viện Mỹ 

bỏ phiếu quyết định có luận tội ông hay không. Đây là nội dung chính 

trên Twitter ông Trump ngày 18/12 

Highlight 


