
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.32% -0.07% 

Giá cuối ngày 959.43  102.35  

KLGD (triệu cổ phiếu)  241.52   28.84  

GTGD (tỷ đồng) 4,741.67 254.38 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-85,050 -407,731 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

45.61 -3.68 

Số CP tăng giá 141 59 

Số CP đứng giá 118 249 

Số CP giảm giá 162 58 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

PHP 2% bằng tiền 25/12/19 

XDH 20% bằng tiền 25/12/19 

VNM 10% bằng tiền 26/12/19 

NRC 15% bằng cổ phiếu 26/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG: Bách Hoá Xanh sau 4 năm vẫn chưa tạo được lợi nhuận cho 

Thế giới Di động. Mới đây MWG vừa cho biết mục tiêu đạt điểm hòa vốn 

của Bách Hóa Xanh có thể bị trì hoãn vài tháng so với ban đầu, chủ yếu do 

hiệu suất thấp của 2 trung tâm phân phối mới tại khu vực Duyên hải Nam 

Trung Bộ mà chuỗi đã mở rộng. 

 DIG: Năm 2020 dự kiến thu về 800 tỷ đồng lợi nhuận từ 2 dự án CSJ 

và Gateway. Tổng lợi nhuận ước từ 2 dự án CSJ và Gateway cho năm 2020 

của DIG chắc chắn thu về 800 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 

năm tiếp theo bằng hai hình thức tiền mặt và cổ phiếu  

 VIC: Vingroup muốn Chính phủ hỗ trợ đặc biệt về thuế, phí để phát 

triển ôtô. VIC đề xuất chính phủ hỗ trợ đặc biệt về thuế và phí để có thể 

khởi nghiệp thuận lợi trong lĩnh vực có nhiều cạnh tranh như ôtô. Đề xuất 

chính phủ phải xây dựng cơ chế đồng bộ, khuyến khích cả nhà sản xuất, 

nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng 

 PNJ: Lợi nhuận tháng 11 PNJ tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm 

trước. Công ty ghi nhận doanh thu thuần tháng 11/2019 đạt 1.677 tỷ đồng 

(tăng 32% so với cùng kỳ) và LNST đạt 136 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng 

kỳ). Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này đến từ doanh thu kênh lẻ tăng 

34% so với cùng kỳ và doanh thu kênh sỉ tăng 10% so với cùng kỳ 

 POW: PV Power ước đạt doanh thu 35.884 tỷ đồng. POW ghi nhận 

Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 35.884 tỷ đồng đạt 110% kế 

hoạch; Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.511 tỷ 

đồng, bằng 116% kế hoạch. 

 DAH: DAH bán khách sạn Đông Á 2. Tập đoàn Khách sạn Đông Á vừa 

thông qua quyết định bán khách sạn Đông Á 2, bao gồm quyền sử dụng đất 

và quyền sở hữu nhà ở, các tài sản gắn liền với đất. Giá bán là 46,5 tỷ đồng 

cho CTCP Tư vấn xây dựng và thương mại Thảo Trang. Phương thức thanh 

toán sẽ chuyển khoản qua ngân hàng 

 VNM: Vinamilk trở thành công ty mẹ GTNFoods. VNM thông báo đã 

mua xong gần 78,6 triệu cổ phiếu GTNFoods trong ngày 18 và 19/12. Sau 

giao dịch, Vinamilk tăng tỷ lệ sở hữu từ 43% lên 75% và chính thức trở 

thành công ty mẹ của GTNFoods. 

 REE: Muốn mua 60 triệu cổ phiếu VSH và 200 tỷ đồng trái phiếu. Ngày 

23/12, REE đăng ký mua vào gần 60 triệu cổ phiếu của VSH. Giao dịch dự 

kiến được thực hiện từ 26/12/2019 đến 21/1/2020 thông qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, REE sẽ 

nâng sở hữu tại VSH lên thành 50,08% (103,3 triệu cổ phiếu) và trở thành 

công ty mẹ. 

HTT: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đào Văn Chiến đăng ký mua 

TIN SÀN HOSE 

 VC2: Chủ tịch Vinaconex 2 đăng ký mua gần 3 triệu cổ phiếu. Ông Đỗ 

Trọng Quỳnh, Chủ tịch HĐQT VC2 đăng ký mua thêm 2,85 triệu cổ phiếu 

VC2. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/12/2019 đến ngày 22/1/2020.  

 C21: Báo Tuổi Trẻ đã thoái toàn bộ vốn tại Thế Kỷ 21. Báo Tuổi Trẻ vừa 

thông báo đã bán ra toàn bội 922.875 cổ phiếu C21, tương ứng 5,28% tổng 

số cổ phiếu có quyền biểu quyết và không còn là cổ đông lớn của công ty. 

Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2019. 

 SIP: Ngày 19/12, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Lư Thanh 

Nhã đã bán 250.000 cổ phiếu. Sau giao dịch ông Nhã giảm lượng nắm giữ 

còn 5 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           33.38  TIG            1.29  

BID           32.95  VCS            0.45  

HPG           17.89  CMC            0.24  

E1VFVN30           17.02  AMV            0.23  

VNM           15.34  IDV            0.18  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (30.33) PVS           (2.48) 

HDB         (13.66) NTP           (1.95) 

MSN         (13.66) HUT           (1.00) 

FIT         (10.48) BVS           (0.26) 

VHM           (8.59) VNR           (0.17) 

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 

Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh 

Hậu Giang 
30/12/2019 

Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện 

Giao thông Thủy bộ 
30/12/2019 

Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang 
31/12/2019 

 Hạn mặn khốc liệt uy hiếp ĐBSCL. Khi con nước 

ngọt yếu ớt từ thượng nguồn Mê Kông đổ về ĐBSCL 

ở mức thấp kỷ lục không đủ để đẩy nước mặn ra biển, 

như một lẽ tất yếu, nước mặn lấn sâu vào nội đồng. 

Đáng nói, tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện sớm, 

hơn khoảng 1 tháng so với năm hạn mặn kỷ lục lịch 

sử 2015 - 2016 đang uy hiếp người dân miền Tây. 

 Vay hơn 1 tỷ USD từ tổ chức quốc tế phát triển 

đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đã phối hợp Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc 

tế khác xây dựng một khoản vay Hỗ trợ chính sách 

phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước 

mắt, gói hỗ trợ có quy mô khoảng 1,05 tỷ USD trong 

giai đoạn 2021-2023. 

 Nông nghiệp xuất siêu 10,4 tỉ USD. Năm 2019, tổng 

kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản toàn ngành 

ước đạt 41,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 

2018. Trong đó, lĩnh vực lâm nghiệp đạt 11,2 tỉ USD, 

tăng 9% so với năm 2018. Ngành nông nghiệp tiếp 

tục duy trì 8 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 

trên 1 tỉ USD, trong đó có 4 mặt hàng trên 3 tỉ USD. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thống đốc Lê Minh Hưng: Vốn ngắn hạn chiếm xấp xỉ 

80% vốn huy động toàn nền kinh tế. Đến nay qui mô tín 

dụng đã đặt trên 8 triệu tỉ đồng từ hệ thống ngân hàng, 

trong đó dư nợ đối với khối doanh nghiệp là trên 4 triệu tỉ 

đồng, chiếm trên 53%; trong đó doanh nghiệp Nhà nước 

chỉ khoảng xấp xỉ 5%. 

 Bất ngờ tỷ giá cuối năm. Những ngày cuối tuần qua, giá 

USD tại các ngân hàng thương mại được duy trì ở mức 

thấp, mua vào 23.110 đồng/USD, bán ra 23.230 

đồng/USD. So với hồi đầu năm, giá USD giảm khoảng 25 

đồng/USD. Đáng chú ý, xu hướng giảm tỷ giá đã được các 

NH thương mại duy trì liên tục trong nhiều ngày qua. 

Trong khi tỷ giá trung tâm hiện cũng chỉ tăng khoảng 

1,45% so với hồi đầu năm và đang được NH Nhà nước 

công bố ở mức 23.160 đồng/USD. 

 Chủ tịch Hiệp hội DNNVV: Mong Chính phủ không ép 

buộc hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp! 

Chính phủ cần nghiên cứu, trước mắt hoàn thiện khung 

pháp lý đối với hộ kinh doanh, trên nguyên tắc thừa nhận 

sự tồn tại của hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh, trao 

thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức kinh doanh 

phù hợp, không ép buộc phải chuyển thành doanh nghiệp. 

TIN VĨ MÔ 

 Nhà đầu tư đang dần chuyển sang chọn chứng quyền lướt sóng thay vì chứng khoán cơ sở. Việc tìm kiếm đến sản phẩm 

khác là CW để có được mức sinh lời hơn 100% trong thời gian ngắn, khoảng 1-3 tháng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quan 

tâm hơn. Cũng theo đại diện SSI chia sẻ, khi thị trường tăng, giá chứng quyền tăng mạnh, có khá nhiều nhà đầu tư bán lại chứng 

quyền cho công ty chứng khoán nhằm chốt lời. 

 Sắc đỏ lại bao trùm thị trường CW với 29/38 mã giảm giá. Trong đó, các CW dựa theo cổ phiếu MSN, VHM, REE, VNM... 

giảm sâu, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,26 triệu cq, tương ứng giá trị giao dịch đạt 4,5 tỷ 

đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng ở thị trường CW với giá trị 114,5 triệu đồng. 

 Dệt may Hoàng Thị Loan chào sàn Upcom với giá tham chiếu 19.600 đồng/cổ phiếu. HNX vừa chấp thuận cho CTCP Dệt 

may Hoàng Thị Loan được đăng ký giao dịch 3,36 triệu cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán HLT. Ngày giao dịch đầu tiên 

27/12/2019. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 19.600 đồng/cổ phiếu. 

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 phiên đầu tuần tiếp tục tăng điểm và lập kỉ lục mới sau khi đón nhận nhiều tin tức từ Trung Quốc cũng 

như doanh nghiệp trong nước. Dow Jones tăng 0,34%, S&P 500 tăng gần 0,1%, Nasdaq Composite cũng tăng 0,23%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau thông tin OPEC có thể nới lỏng thỏa thuận giảm sản lượng. 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 trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.485,40 USD/ounce; vàng giao 

tháng 12 giảm 0,01% xuống 1.489,45 USD. 

 Tỷ giá USD bình ổn trước kì nghỉ lễ Giáng sinh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1092. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,08% lên 1.2944. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,38. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu với hơn 850 mặt hàng. Bộ Tài 

chính Trung Quốc thông báo giảm thuế nhập khẩu với 859 mặt hàng, 

trong đó có thịt lợn đông lạnh, dược phẩm, sản phẩm từ giấy và một 

số bộ phận công nghệ cao, từ ngày 1/1. Việc giảm thuế không liên quan 

trực tiếp đến quá trình đàm phán để giải quyết cuộc chiến thương mại 

với Mỹ. 

 Số triệu phú Mỹ ủng hộ Trump tăng. Cụ thể, 36% triệu phú bày tỏ 

ủng hộ Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, tăng lên 

so với mức 32% hồi tháng 5. 

Highlight 


