
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.41% -1.06% 

Giá cuối ngày 908.56 103.34 

KLGD (triệu cổ phiếu) 158.97 79.53 

GTGD (tỷ đồng) 3,716 1,656.40 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

984,220 -34,087,290 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

53.09 -876.25 

Số CP tăng giá 100 57 

Số CP đứng giá 55 54 

Số CP giảm giá 188 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TBC 15% bằng tiền 25/12/18 

BTP 5% bằng tiền 25/12/18 

AME 

10% bằng cổ phiếu 

Phát hành tỷ lệ 1:1, giá 

10.000 đồng/ cp 

25/12/18 

WSB 20% bằng tiền 26/12/18 

TVB 
Phát hành tỷ lệ 2:1, giá 

12.000 đồng/ cp 
26/12/18 

VNM 10% bằng tiền 27/12/18 

LPB 5% bằng cổ phiếu 27/12/18 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PNJ: Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Ltd đã mua 1 triệu 

cp, quỹ Norges Bank đã mua 300.000 cp và quỹ Hanoi Investments 

Holdings Limited đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 9 

nhà đầu tư có liên quan từ 13.439.308 cp (tỷ lệ 8,044%) lên 15.239.308 cp 

(tỷ lệ 9,122%). Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2018. 

 LDG: CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đăng ký bán toàn bộ 727.850 

cp (tỷ lệ 1,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2018 

đến 24/1/2019. 

 PVD: PV Drilling ước đạt doanh thu 5.715 tỷ đồng trong năm 2018, dự 

kiến hòa vốn nếu thu được 80% nợ từ PVEP. PV Drilling đã đạt doanh thu 

191% (5.715 tỷ đồng), nộp ngân sách nhà nước đạt 181% (560 tỷ đồng) so 

với kế hoạch năm 2018 mà PVN giao phó và dự kiến sẽ hòa vốn nếu thu 

được 80% tổng nợ quá hạn từ PVEP. 

 HAI: Tăng kịch trần trước tin có công văn đề nghị đưa cổ phiếu ra khỏi 

diện kiểm soát. Phiên giao dịch hôm qua 24/12/2018 cổ phiếu HAI bất ngờ 

tăng kịch trần, lên 2.100 đồng/cổ phiếu với hơn 2,6 triệu cổ phiếu khớp 

lệnh, tăng gấp nhiều lần so với những phiên giao dịch trước đó và dư mua 

trần cuối phiên hơn 5,6 triệu đơn vị. 

 HAS: HĐQT của HAS đã thống nhất thông qua báo cáo dự kiến kết 

quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với 241 tỷ đồng doanh thu và lợi 

nhuận 5,5 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐQT cũng nhất trí thông qua kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu khoảng 190 - 200 tỷ đồng và 

lợi nhuận từ 3,5 - 4 tỷ đồng cho năm 2019. 

 TLD: Đã thông qua phương án phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu qua 2 

giai đoạn nhằm tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công 

nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình. 

 KDC: Đã có văn bản gửi HoSE và VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu 

nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty từ 49% lên 100% theo chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/12. 

 DLG: Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc đăng ký mua 10 triệu 

cổ phiếu DLG. Thời gian giao dịch dự kiến từ 26/12 đến 10/1/2019. Trước 

giao dịch, ông Kiên đang nắm hơn 2,1 triệu cp, tỷ lệ 0,71% vốn. Nếu giao 

dịch toàn bộ, lượng cổ phần của vị Tổng giám đốc sẽ tăng thành 12,1 triệu 

cp, tỷ lệ 4,05% vốn.  

TIN SÀN HOSE 

 CVN: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2 triệu 

cp (tỷ lệ 24,24%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Nguyễn Nhật Minh, nhà 

đầu tư cá nhân, đã mua 1.497.500 cp (tỷ lệ 18,15%) và trở thành cổ đông lớn. 

Ông Vũ Văn Ngát, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 430.000 cp (tỷ lệ 5,21%) và 

trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch cả 3 cổ đông đều không sở hữu cổ 

phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2018. 

 VCG: NĐT mua 34 triệu cp VCG sẽ quyết định quyền lực tại Vinaconex. 

Chiều 24/12, 33,9 triệu cp VCG đã được khối ngoại bán ra theo phương thức 

thỏa thuận trong phiên với giá trị hơn 840 tỷ đồng, tương đương gần 25.000 

đồng/cp. 

 HVN: Nhà nước đã thực hiện quyền mua cổ phần Vietnam Airlines. Ủy 

ban Quản lý vốn Nhà nước vừa thông báo mua 164,7 triệu cổ phiếu HVN qua 

đó tăng lượng sở hữu lên 1,22 tỷ cổ phiếu ứng với 86,16% vốn công ty. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

AST           56.24  VC3            1.18  

BID           45.34  VGC            0.44  

CTD           42.99  SHB            0.21  

KDH           18.41  ART            0.19  

HDB           11.77  THT            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL         (30.15) PVS       (848.43) 

PLX         (29.15) VCG           (2.70) 

VNM         (15.80) VCS           (0.55) 

GAS         (11.37) AMV           (0.21) 

KBC         (10.98) PVB           (0.09) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

CTCP Công nghệ và Truyền hình 26/12/2018 

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 26/12/2018 

CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu 

công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà 

Nam 

27/12/2018 

Công ty Cổ phần Vitaly 08/01/2019 

 Chứng khoán Mỹ bị bán tháo mạnh ngay 

trước đêm Giáng sinh với S&P 500 suýt rơi 

vào thị trường giá xuống, Dow Jones và Nasdaq 

đều giảm hơn 2%. Dow Jones giảm 653,17 

điểm, S&P 500 mất 65,52 điểm, Nasdaq giảm 

140,08 điểm. 

 Giá dầu giảm trong bối cảnh lo ngại kinh tế 

chững lại. Giá dầu WTI tương lai giảm 3,06 

USD xuống 42,53 USD/thùng. Giá dầu Brent 

tương lai giảm 3,35 USD xuống 50,47 

USD/thùng. 

 Giá vàng tăng 1% lên đỉnh 6 tháng trong bối 

cảnh chứng khoán tiếp tục lao dốc và lo ngại 

kinh tế toàn cầu chững lại khiến tài sản rủi ro 

kém hấp dẫn. Giá vàng giao ngay tăng 13,4 USD 

lên 1.269 USD/ounce, cao nhất kể từ cuối tháng 

6. Giá vàng tương lai tăng 1,1% lên 1.271,8 

USD/ounce. 

 Tỷ giá USD suy yếu vì đà lao dốc trên thị 

trường chứng khoán. Tỷ giá USD so với yen 

Nhật giảm 0,03% xuống mức 110,42 yen. Tỷ giá 

euro so với đồng bạc xanh giảm 0,04%  



TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đại gia đua nhau phát hành trái phiếu. Lý giải nguyên 

nhân dẫn đến việc ngân hàng trong thời gian gần đây ồ ạt huy 

động vốn bằng trái phiếu thay vì tiền gửi, TS Nguyễn Trí 

Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng nguyên nhân 

chủ yếu là theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỉ lệ vốn 

ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn sẽ rút xuống từ 45% 

hiện nay xuống còn 40% vào đầu năm 2019. Vì 5% chênh 

lệch là con số rất lớn nên các ngân hàng phải tìm đến vốn từ 

trái phiếu cơ cấu lại nguồn vốn huy động để huy động nhiều 

hơn vốn trung và dài hạn. 

 NHNN: Cho vay ngang hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tín 

dụng đen, rửa tiền, tài trợ khủng bố. NHNN nhận định  mô 

hình cho vay ngang hàng bên cạnh một số lợi ích, cũng tiềm 

ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia, có thể gây ra mất ổn 

định kinh tế xã hội do các bên có liên quan không trả được 

nợ; để lại những hệ lụy kéo dài, hết sức nặng nề mà nhiều 

nước trên thế giới đã phải trả giá thời gian qua.  

 Tỷ giá USD trong nước diễn biến trái chiều. Tỷ giá USD 

trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng 5 đồng so với ngày 

thứ 7 tuần trước lên mức 22.790 VND/USD. Trong khi đó, 

giá mua USD ở các ngân hàng lại giảm nhẹ và dao động từ 

23.220 – 23.243 VND/USD, bán ra từ 23.320 – 23.335  

  

TIN VĨ MÔ 

 Năm 2018: Giá trị giao dịch sàn HNX tăng 28% so với 2017. Tính đến ngày 15/12, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 7 doanh 

nghiệp với giá trị đăng ký niêm yết mới đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 788 tỷ đồng/phiên, tăng 12% 

về khối lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường UPCoM, số lượng doanh nghiệp và giá trị vốn hoá tăng 

nhanh. Tính đến 15/12/2018, có 803 DN giao dịch trên UPCoM, vốn hóa thị trường đạt hơn 830 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với 

cuối năm 2017. Trong năm, Sở đã chấp thuận và đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM cho 111 DN. Thanh khoản thị trường 

tăng mạnh so với năm 2017, tính bình quân, giá trị giao dịch đạt 374 tỷ đồng/phiên tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. 

 VCBS dự báo thị trường chứng khoán năm 2019 sẽ rung lắc mạnh trong biên độ từ 300-350 điểm. VCBS cũng đánh giá khối 

lượng giao dịch trung bình trong năm 2019 sẽ đạt khoảng 255 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn tương ứng với mức tăng 12% yoy. Giá 

trị giao dịch kỳ vọng tăng khoảng 14% tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt khoảng 5.700 tỷ đồng trên cả hai sàn. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


