
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.06% 0.10% 

Giá cuối ngày 958.88  102.45  

KLGD (triệu cổ phiếu)  229.67   19.90  

GTGD (tỷ đồng) 4,242.89 186.49 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

4,978,870 116,100 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

80.06 -2.76 

Số CP tăng giá 139 68 

Số CP đứng giá 105 253 

Số CP giảm giá 180 45 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VNM 10% bằng tiền 26/12/19 

NRC 15% bằng cổ phiếu 26/12/19 

HDG 10% bằng tiền 26/12/19 

VIC 
Quyền mua giá 10.000 

đồng, tỷ lệ 1:0.004 
27/12/19 

NTL 10% bằng tiền 27/12/19 

VHC 100% bằng cổ phiếu 30/12/19 

VCB 8% bằng tiền 30/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DXG: Chủ tịch Lương Trí Thìn muốn mua 3 triệu cổ phiếu DXG, tăng 

sở hữu lên hơn 12% vốn. Phương thức giao dịch dự kiến thông qua thỏa 

thuận và khớp lệnh, thời gian giao dịch từ 27/12/2019 đến 22/1/2020. Tạm 

tính theo thị giá này thì tổng số tiền ông Thìn phải chi cho giao dịch trên 

vào khoảng 42 tỷ đồng. 

 MSN: Masan mở công ty buôn ôtô, xe máy. Công ty TNHH Masan HPC 

thành viên của Masan đăng ký 47 ngành nghề kinh doanh, trong đó chính 

yếu là buôn bán đồ dùng gia đình và chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, doanh 

nghiệp này còn bán buôn ôtô, xe máy, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, bán lẻ 

các thiết bị điện tử và điện gia dụng... 

 SKG: CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam đã bán toàn bộ 2,1 triệu cổ 

phiếu, tương đương 3,3% vốn của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên 

Giang. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào ngày 24/12.  

 DPR: Cao su Đồng Phú lãi 11 tháng đạt 188 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, 

DPR ghi nhận doanh thu đạt 666 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ năm trước 

và thực hiện 91,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh 

11 tháng đạt 187,7 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ và thực hiện 82% kế hoạch. 

 TTB: Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ đã mua 500.000 cổ phiếu qua 

phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 25/11 đến 19/12. 

Trước giao dịch, ông Bộ nắm giữ 9,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20,7% 

vốn của TTB. 

 NAV: NAV lãi hơn 12 tỷ đồng sau 11 tháng. Công ty ghi nhận đạt 4,7 tỷ 

đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng 11, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2019. Lũy 

kế 11 tháng, công ty có lãi 12,2 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước 

và vượt 30% kế hoạch năm. 

 MWG: MWG sắp phát hành cổ phiếu ESOP. Dự kiến phát hành mới gần 

9,8 triệu cổ phiếu; song song phân phối hơn 856 ngàn cổ phiếu quỹ theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động. Với giá 10.000 đồng/cp. Tổng 

giá trị cổ phiếu thưởng hơn 106 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào 

tháng 12/2019 và tháng 1/2020. 

 TCB: Dragon Capital bán hơn 3 triệu cổ phiếu Techcombank. Nhóm 

Dragon đã chuyển nhượng hơn 3 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam cho WF Asian Smaller Companies Fund. trong ngày 

24/12. Giá trị chuyển nhượng tạm tính khoảng 70 tỷ đồng. 

 SMB: Từ ngày 25/11 đến 24/12, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh 

Bất động sản Việt Gia Phú không mua cổ phiếu nào trong số 1,1 triệu cổ 

phiếu đăng ký do điều kiện thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, công 

ty vẫn nắm giữ 918.227 cổ phiếu. 

TIN SÀN HOSE 

 SHB: SHB phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất lên tới 9,3%/năm. Tổng 

mệnh giá đợt phát hành là 5.000 tỷ đồng. Lãi suất năm đầu tiên đối với kỳ 

hạn 6 năm và 8 năm lần lượt là 9,1%/năm và 9,3%/năm 

 PVG:  PVGas North điều chỉnh giảm 99% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. 

CTCP Kinh doanh Khí miền Bắc điều doanh thu giảm 9%, từ mức hơn 3.614 

tỷ đồng xuống còn 3.272.5 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất điều chỉnh giảm từ 

14,2 tỷ đồng xuống còn 160 triệuđồng, tương ứng mức giảm hơn 99%. 

 TAR: Ngày 20/12, bà Trương Thị Thanh Ngọc đã bán 150.000 cổ phiếu. 

Sau giao dịch bà Ngọc nắm giữ 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 8,9% vốn 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN           19.68  TIG            2.50  

BID             9.13  IDV            0.49  

VRE             2.55  AMV            0.28  

PPC             1.92  IDC            0.18  

AAA             1.59  HDA            0.15  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (11.87) SED         (12.37) 

POW           (6.68) NTP           (1.41) 

SAB           (6.17) HHC           (0.87) 

VHM           (5.79) HUT           (0.71) 

VHC           (3.79) SMN           (0.38) 

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 

 Tinh giản biên chế, tiết kiệm 10.000 tỉ đồng ngân 

sách năm 2019. Qua 2 năm thực hiện nghị quyết 18 

của trung ương, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu 

mối trực thuộc trung ương, 100 đầu mối thuộc cấp 

tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện, hơn 2.600 

phòng và tương đương, hơn 4.160 đơn vị sự nghiệp 

công lập…, giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó. So 

với thời điểm tháng 4-2015 đã giảm 6,58% số biên 

chế, với số lượng cụ thể là 236.000 người. 

 ATIGA cận kề, VSSA đề xuất Thủ tướng giải pháp 

khẩn cấp bảo vệ ngành đường. Hiện nay hầu hết nhà 

máy đều đã hoặc chuẩn bị vào vụ ép mía 2019 - 2020, 

nhằm bảo đảm người nông dân bán được mía và thu 

được tiền mía đã bán cho nhà máy, tạm thời qui định 

tất cả loại đường nhập khẩu sau thời điểm 1/1/2020 sẽ 

phải đưa vào kho ngoại quan hoặc kho dự trữ. 

 Xuất khẩu cá tra sang hầu hết thị trường đều giảm 

2 con số. Tháng 11, xuất khẩu cá tra giảm 20% so với 

2018, kim ngạch giảm ở hầu hết thị trường 

chính. Tính tới hết tháng 11, tổng giá trị xuất khẩu cá 

tra đạt 1,81 tỷ USD, giảm 11%. Trung Quốc - Hong 

Kong là thị trường duy nhất duy trì được đà phục hồi. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 FDI 2019: Số lượng dự án tăng, nhưng quy mô giảm. 

Khép lại năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh 

và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 

38,02 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với năm 2018, trong đó số 

góp vốn mua cổ phần chiếm 40,7% tổng vốn cam kết. 

Thống kê của cơ quan này cho thấy, quy mô vốn đăng ký 

bình quân của dự án FDI từ 5,9 triệu đô la của năm ngoái 

giảm xuống còn 4,3 triệu đô la trong năm 2019. 

 Diện mạo ngân hàng số Việt Nam có sự đột phá rõ rệt 

trong ba năm trở lại đây. Phát triển ứng dụng ngân hàng 

số với nhiều tiện ích đi kèm, đưa robot vào phục vụ khách 

hàng, mở các trung tâm ngân hàng số,... đang tạo ra một 

cuộc đua phát triển ngân hàng số tại các nhà băng Việt 

Nam. 

 Việt Nam đầu tư 508 triệu USD ra nước ngoài. Năm 

2019, có 164 dự án cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

mới với số vốn 403,15 triệu USD. Theo thống kê, lĩnh vực 

bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra 

nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 121,6 

triệu USD, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư. 

TIN VĨ MÔ 

 VinaCapital: Thị trường chứng khoán Việt Nam có vị thế tốt để vượt qua giông bão. “VN-Index sẽ tăng 10-15% trong năm 

2020” là nhận định của VinaCapital. Quỹ này đánh giá cao ngành ngân hàng và bán lẻ, trong khi đưa ra quan điểm trung lập với 

cổ phiếu bất động sản. 

 Điện Bắc Nà được chấp thuận niêm yết trên HNX. HNX chấp thuận niêm yết 15,5 triệu cổ phiếu EBA của CTCP Điện Bắc 

Nà, tương ứng tổng giá trị niêm yết là hơn 155 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện 

năng. 

 Công ty mẹ của Bia Việt Hà sắp được giao dịch trên sàn UPCoM. CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đã được HNX chấp 

thuận đưa 76.9 triệu cp vào giao dịch sàn UPCoM với mã chứng khoán VHI. Lượng cổ phiếu này có tổng giá trị giao dịch là 769 

tỷ đồng theo mệnh giá. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.515 0.00% 

Hang Sheng 27.864 0.00% 

Nikkei 225 23.783 -0.20% 

Kospi 2.190 0.01% 

Shanghai 2.982 -0.03% 

SET 1.569 0.28% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.63 -0.02% 

USD/CNY 7.0075 -0.26% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.912 0.20% 

S&P500 VIX 12.67 0.00% 

 Nhiều thị trường đóng cửa nghỉ lễ, chứng khoán châu Á giao dịch trầm lắng. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,2% với 

khối lượng giao dịch thấp. Tại Trung Quốc, cổ phiếu diễn biến trái chiều với Shanghai Composite giảm 0,03% trong khi 

Shenzhen Composite tăng 0,4%. 

 Chứng khoán thế giới có thêm 17 nghìn tỷ USD trong năm 2019. Theo tính toán của Deutsche Bank, thị trường chứng 

khoán toàn cầu đang trải qua một năm với diễn biến đầy khởi sắc, khi vốn hoá tăng thêm 17 nghìn tỷ USD. Hồi đầu năm, 

tổng vốn hoá của thị trường chỉ ở mức dưới 70 nghìn tỷ USD, nhưng hiện đã vượt qua mốc 85 nghìn tỷ USD. 

 Năm 'hoàng kim' của vàng. Giá vàng thế giới tăng hơn 15% trong năm nay và giới thương nhân kỳ vọng tiếp tục đi lên bởi 

bất ổn còn khắp nơi. Theo các chuyên gia, sự bất ổn chính trị và ngoại giao dẫn đến lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Điều này thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào vàng, đẩy giá lên cao. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Lượng vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng trưởng đột 

biến. Trong năm 2019, tăng trưởng FDI từ Việt Nam bị nước ngoài rút 

mạnh, cụ thể chỉ số tăng trưởng FDI vào Việt Nam giảm 20% so với 

cùng kỳ. Điểm tích cực là lượng vốn FDI từ Trung Quốc đổ vào Việt 

Nam đã tăng đến trên 160% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến 

từ thương chiến Mỹ Trung. 

 Bloomberg: Làn sóng vỡ nợ kỷ lục ở Trung Quốc sẽ càn quét cả 

khu vực châu Á. Theo Bloomberg, số vụ vỡ nợ ở châu Á có thể tăng 

lên vào năm tới, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nhiều nhà đầu tư 

dự đoán rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra ít gói trợ cấp hơn, sau 

vụ vỡ nợ trái phiếu định danh bằng đồng USD lớn nhất trong 2 thập kỷ 

của Tewoo Group - thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Thiên Tân. 

Theo đó, các công ty trong cùng khu vực cũng lao đao vì nợ. 
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