
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.44% 0.41% 

Giá cuối ngày 956.41  102.42  

KLGD (triệu cổ phiếu)  243.33   20.88  

GTGD (tỷ đồng) 5,319.51 190.69 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,123,560 -204,780 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-328.44 -2.27 

Số CP tăng giá 193 57 

Số CP đứng giá 96 248 

Số CP giảm giá 132 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HND 5% bằng tiền 23/12/19 

HTI 10% bằng tiền 23/12/19 

BRC 10% bằng tiền 23/12/19 

PHR 30% bằng tiền 24/12/19 

DHC 10% bằng tiền 24/12/19 

TRC 15% bằng tiền 24/12/19 

VEA 38,84% bằng tiền 25/12/19 

VNM 10% bằng tiền 26/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 YEG: Yeah1 công bố hoàn tất trích lập dự phòng ScaleLab. Tập đoàn 

Yeah1 sẽ trích lập bổ sung 50% giá trị khoản phải thu từ việc chuyển 

nhượng cổ phần tại Công ty ScaleLab LLC với số tiền gần 139 tỷ đồng, 

tương đương 6 triệu USD.  

 MSN: Tập đoàn Masan Masan muốn huy động 10.000 tỷ trái phiếu,  dự 

kiến chia làm 4 đợt  để bổ sung vốn cho các công ty con. Trái phiếu sẽ là 

nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Masan. Số lượng chào 

bán tối đa 100 triệu trái phiếu. Khối lượng chào bán cụ thể từng đợt sẽ do 

Chủ tịch hoặc Ban Tổng Giám đốc quyết định 

 IJC: Becamex IJC sắp nhận khoảng hơn 1.300 tỷ đồng từ chuyển 

nhượng dự án. Công ty sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu 

đô thị IJC cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.  Giá 

trị hợp đồng lên đến 789,3 tỷ đồng. Trước đó, Becamex IJC cũng đã chuyển 

nhượng cho Becamex lô 8 thuộc Khu đô thị mới Với Giá trị hợp đồng hơn 

515 tỷ đồng. 

 SMC: SMC đặt mục tiêu lãi ròng 120 tỷ đồng trong năm 2020. SMC 

vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với sản lượng tiêu thụ dự 

kiến 1,25 triệu tấn thép các loại. Lợi nhuận sau thuế tương ứng 120 tỷ đồng. 

 CTI: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico điều chỉnh kế hoạch 

kinh doanh năm 2019, với doanh thu điều chỉnh giảm 35%, từ mức 1.305 

tỷ đồng xuống còn hơn 854 tỷ đồng. Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều 

chỉnh giảm từ 141,5 tỷ đồng xuống còn 99,8 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 

hơn 29%. 

 VCI: Chứng khoán Bản Việt hoàn tất huy động 200 tỷ trái phiếu.  Trái 

phiếu chào bán là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi. Lãi suất phát hành 

vào khoảng 7-9%, phương thức phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không 

giới hạn nhà đầu tư chuyện nghiệp. 

 HCM: HFIC đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu HCM. Công ty Đầu tư tài 

chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh thông báo đăng ký bán bớt 5 triệu cổ 

phiếu HCM để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

24/12 đến 31/12/2019. Nếu giao dịch thành công, HFIC giảm lượng sở hữu 

xuống còn 82,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 26,97%. 

 SCR: TTC Land hoàn tất phát hành 80 tỷ đồng trái phiếu cho VPBank. 

Trái phiếu chào bán đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm 

chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, 

lãi suất bằng lãi suất danh nghĩa (11,5%) cộng biên độ 2%/năm. Kỳ hạn 

thanh toán lãi 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành.  

TIN SÀN HOSE 

 TV3: PECC3 bị phạt và truy thu 1,5 tỷ đồng tiền thuế. TV3 bị phạt do kê 

sai thuế GTGT và thuế TNDN. Tổng cộng các khoản PECC3 phải nộp truy 

thu, tiền chậm nộp và tiền phạt là 1.525.840.800 đồng. 

 AMV: Bà Đặng Nhị Nương, Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Kinh 

doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vừa đăng ký mua thêm 3 

triệu cổ phiếu AMV. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2019 đến 

ngày 17/1/2020 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.  

 HEJ: SCIC đưa hơn 2 triệu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng 

Thủy lợi ra đấu giá trọn lô. Giá khởi điểm 26.700 đồng/cổ phần, tương ứng 

giá khởi điểm trọn lô rơi vào khoảng 57,56 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến 

diễn ra vào 14h30 ngày 14/1/2020 tại Sở GDCK Hà Nội. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM 87.84  HUT  1.01  

VCB 65.36  IDV  0.32  

E1VFVN30 30.59  MST  0.19  

HPG 22.88  TIG  0.11  

KBC 19.97  IVS  0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC (40.91) SHB (3.79) 

STB (9.17) VNR (0.87) 

MSN (6.65) HAD (0.30) 

HDB (5.22) VCS (0.19) 

PHR (4.00) LHC (0.12) 

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 

 Việt Nam nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu USD để phát 

triển điện mặt trời. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Quỹ Hạ 

tầng Toàn cầu đã phê duyệt khoản tài trợ 1,5 triệu 

USD hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Thí 

điểm đấu giá điện mặt trời nhằm chuyển đổi từ cơ chế 

biểu giá điện hỗ trợ sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh 

phát triển điện mặt trời bền vững.  

 Một năm vui buồn của xuất khẩu cá tra. Năm 2019, 

XK cá tra liên tiếp đối mặt khó khăn chất chồng khi 

giá cá tra chạm đáy, bán dưới giá thành. Tuy vậy, việc 

Mỹ công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm 

cá da trơn của Việt Nam XK sang Mỹ và cơ hội từ các 

Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được kỳ vọng 

sẽ giúp XK cá tra khởi sắc hơn trong 2020. 

 Thu nhập trung bình của lao động Việt chỉ bằng 

1/7 khu vực. Thu nhập trung bình của lao động Việt 

Nam năm 2019 chỉ đạt khoảng 242 USD/tháng, thấp 

hơn khu vực và thế giới. Xét về năng suất lao động, 

Việt Nam đạt 55,63 điểm, thấp hơn trung bình 66,9 

của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, 

mức độ sẵn sàng về công nghệ trong thương mại được 

ghi nhận là 43,3 điểm, trong khi khu vực đạt 69 điểm.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm không phải vì Việt 

Nam thiếu tiền trả nợ mà vì những thủ tục, quy trình, 

trình tự ở Việt Nam đối với vấn đề này dường như quá 

phức tạp, rắc rối và trong nhiều trường hợp nó gây ra ảnh 

hưởng tiêu cực không cần thiết, Giám đốc Quốc gia WB 

tại Việt Nam nói. Moody's dự kiến gánh nặng nợ trực tiếp 

của Chính phủ sẽ giảm dần, từ mức gần 53% trong năm 

2016 xuống còn khoảng 48% GDP vào năm 2020. 

 18 ngân hàng Việt bị Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm 

xuống tiêu cực, Các ngân hàng lớn trong danh sách có 

ACB, HDBank, Vietcombank, BIDV, , MB, TPBank, 

Agribank, VIB, VietinBank, MSB, VPBank và 

Techcombank…, Trong đó 10 ngân hàng được giữ nguyên 

xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ 

dài hạn và thay đổi triển vọng các ngân hàng này sang 

“tiêu cực”.  

 Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt dịp 

cuối năm, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát 

triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm; 

tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh 

giá nhỏ, lẻ hợp lý. Đồng thời, phải bảo đảm các hệ thống 

thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt. 

TIN VĨ MÔ 

 

 HOSE sẽ hoàn thành xây dựng Đề án Phân bảng cổ phiếu niêm yết trong năm 2020. Năm 2020, HOSE sẽ tập trung vào các 

mục tiêu trọng tâm nhằm phát triển thị trường: Tăng quy mô, thúc đẩy thanh khoản đi đôi với phát triển chiều sâu, nâng cao chất 

lượng Doanh nghiệp niêm yết. 

 Ròng rã 9 năm, Thực phẩm Bích Chi đã được chấp thuận niêm yết trên HNX. HNX mới có quyết định chấp thuận cho CTCP 

Thực phẩm Bích Chi niêm yết hơn 18.33 triệu cp trên sàn HNX với mã chứng khoán là BCF vào ngày 20/12/2019. 

 TTCK năm 2019 biến động, Việt Nam vẫn đón thêm 8 quĩ mới, NAV tăng gần 11.000 tỉ đồng. Tính đến tháng 12 năm nay, 

tổng giá trị tài sản ròng của các quĩ đầu tư đạt gần 34.000 tỉ đồng. Được biết, tính đến tháng 12/2019, thị trường có 45 công ty 

quản lí quĩ đang hoạt động bình thường, 1 công ty bị đình chỉ hoạt động và 3 công ty đã giải thể, cấp dứt hoạt động. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.455 0.28% 

Hang Sheng 27.871 0.25% 

Nikkei 225 23.847 0.13% 

Kospi 2.202 -0.09% 

Shanghai 2.999 -0.20% 

SET 1.573 -0.04% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.69 0.00% 

USD/CNY 7.0068 0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.914 -0.18% 

S&P500 VIX 12.51 0.08% 

 Chứng khoán Mỹ ngày 20/12 tiếp tục tăng điểm và đạt kỉ lục mới sau khi có tín hiệu thương mại tích cực từ cuộc nói 

chuyện giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dow Jones tăng hơn 0,28%, S&P 500 

tăng 0,49%, Nasdaq Composite cũng tăng 0,42%. 

 Giá dầu hôm nay đi ngang trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt giúp thị trường tự tin hơn về triển 

vọng tăng trưởng kinh tế thế giới. Giá dầu WTI tăng 0,02% lên 60,5 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,1% lên 66,2 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trước kì nghỉ lễ. Giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1.478,50 USD/ounce; vàng giao tháng 12 

tăng 0,02% lên 1.482,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1080. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,03% lên1.3006. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 109,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Hạ viện Anh thông qua dự luật Brexit, sau khi đảng của Thủ tướng 

Johnson giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tuần trước.  

 Kết quả thăm dò bất ngờ: Đa số người Mỹ không muốn Tổng 

thống Trump bị phế truất. Hãng tin Reuters cho biết cuộc khảo sát 

trực tuyến được thực hiện trên phạm vi toàn quốc chỉ vài giờ sau khi 

Hạ viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để luận tội ông Trump với hai cáo buộc 

lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội thi hành công vụ.  

 Trump nói 'đạt đột phá' với Trung Quốc. "Chúng tôi vừa đạt được 

một bước đột phá về thỏa thuận thương mại và chúng tôi sẽ ký nó rất 

sớm", Tổng thống Mỹ Trump nói tại Hội nghị Hành động Sinh viên 

của tổ chức phi chính phủ Turning Point USA ở Florida ngày 21/12. 

Ông không nói rõ điều khoản của thỏa thuận hay khung thời gian ký 

kết. 

Highlight 


