
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.24% -0.59% 

Giá cuối ngày 958.59  102.32  

KLGD (triệu cổ phiếu)  265.93   21.25  

GTGD (tỷ đồng) 4,876.55 169.6 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

4,584,730 -152,120 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

66.31 0.22 

Số CP tăng giá 139 59 

Số CP đứng giá 95 239 

Số CP giảm giá 189 68 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TCL 44% bằng cổ phiếu 30/12/19 

FMC 15% bằng tiền 30/12/19 

DSN 36% bằng tiền 30/12/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã phát hành 

được thêm 789 tỷ đồng trái phiếu trung, dài hạn, trong giai đoạn từ ngày 

18 đến 20/12. Số trái phiếu trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không 

kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và 

thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, 

 NTL: Lideco dự kiến lợi nhuận 2020 tăng đột biến. NTL ước tổng doanh 

thu 2020 đạt 1.050 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 450 tỷ đồng. Theo 

đó, kế hoạch doanh thu tăng 29,6%, kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 

52,5% so với kế hoạch 2019. 

 C32: Xây dựng 3-2 đặt kế hoạch lãi 91 tỷ đồng năm 2020. Cụ thể, doanh 

thu năm 2020 ước đạt 760 tỷ đồng, giảm 4% so với con số gần 788 tỷ đồng 

ước đạt năm 2019. Tuy nhiên Công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 

tăng 28% so với ước đạt 2019, đạt 71 tỷ đồng. 

 ATG: An Trường An bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Ngày 

18/12/2019 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đưa cổ phiếu 

ATG vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 25/12/2019. Do công ty tiếp 

tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán . 

 PVD: PV Drilling ước lãi 88 tỷ đồng năm 2019. Doanh thu PV Drilling 

năm qua ước đạt 4.500 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 

ước đạt 88 tỷ đồng (trong khi kế hoạch đề ra là hòa vốn). Tuy nhiên, so với 

cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm 18% và 56%. 

 HSG: Hoa Sen trả nợ VietinBank, Vietcombank và BIDV gần 4.000 tỷ 

đồng. BCTC hợp nhất kiểm niên độ tài chính 2018 - 2019 của Tập đoàn 

Hoa Sen cho thấy vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm về 6.706 tỷ đồng. 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 521 tỷ về 3.708 tỷ đồng. 

 VNM: Vinamilk đưa người vào GTN. GTN tổ chức họp ĐHĐCĐ bất 

thường bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Công ty cũng bổ sung 3 nhân sự 

mới đến từ Vinamilk.Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu 

Vinamilk được bầu làm Tổng giám đốc GTN. 

 VHC: Doanh số xuất khẩu tháng 11 Vĩnh Hoàn đạt 33 triệu USD. Vĩnh 

Hoàn cho biết doanh số xuất khẩu tháng 11 đạt 33 triệu USD, tăng 18% so 

với tháng trước nhưng giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. 

 VCI: Chứng khoán Bản Việt phát hành thành công gần 332 tỷ đồng 

trái phiếu. Với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng số lượng phát hành 

là 33,152 trái phiếu theo loại hình trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, 

tương đương với tổng giá trị gần 332 tỷ đồng. Hình thức ghi sổ với lãi suất 

danh nghĩa từ 7-9%/năm và lãi suất phát hành thực tế từ 7-7.5%/năm 

TIN SÀN HOSE 

 BOT: 3 nhà đầu tư chiến lược bỏ cuộc, dư hơn 5 triệu cổ phiếu. Trong 

đợt phát hành riêng lẻ 8,5 triệu cổ phiếu của CTCP BOT Cầu Thái Hà . Chỉ 

có 2 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 3,45 triệu cổ phiếu.  

 C12: C12 điều chỉnh kế hoạch lãi sau thuế giảm xuống một nửa. C12 sẽ 

điều chỉnh giảm doanh thu và lãi sau thuế năm 2019 xuống còn 125 tỷ đồng 

và 2 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 63% và 50% so với kế hoạch ban đầu. Bên 

cạnh đó, tổng giá trị sản lượng cũng được điều chỉnh xuống còn gần 136 tỷ 

đồng, giảm 66% so với kế hoạch đưa ra trước đó. 

 CTC: Từ ngày 11/12 đến 12/12, Thành viên Ban Kiểm soát Mai Văn 

Huấn đã bán toàn bộ 346.524 cổ phiếu, tương đương 3,9% vốn của CTC. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN           43.13  IDC            0.60  

HPG           18.15  TIG            0.51  

VRE           11.95  LAS            0.19  

DXG           11.05  NRC            0.10  

ROS             7.46  PVS            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC  (18.57) HUT  (0.71) 

VHM  (12.03) NTP  (0.43) 

VPI  (10.37) PTI  (0.11) 

VCB  (6.38) VCG  (0.09) 

PVD  (5.97) THB  (0.06) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

Gòn Công thương 
10/01/2020 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất 

Đức Giang 
31/12/2019 

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 

 Khoảng 3 triệu người sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. 

Hiện có hơn 3 triệu người đang làm việc tại 1.810 

ngành nghề, lĩnh vực và công việc thuộc diện nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm sẽ có 

thể được nghỉ hưu trước tuổi tối đa lên đến 10 năm. 

 Ngành chế biến chế tạo lần đầu xuất siêu 100 triệu 

USD. Công nghiệp chế biến chế tạo trở thành động 

lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp 

khi đạt mức 10,6%, với nhiều dự án được khởi công 

xây dựng. 

 Những con số cho thấy xuất khẩu Việt Nam đã có 

một năm thăng hoa. Năm 2019, kim ngạch xuất 

khẩu Việt Nam ước đạt 264 tỷ USD, tăng khoảng 8% 

so với năm 2018, tạo nên con số xuất siêu 10 tỷ USD 

và kim ngạch 2 chiều đạt hơn 500 tỷ USD đầy ấn 

tượng, Cục Xuất nhập khẩu cho biết. 

 Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch học khi ô nhiễm không 

khí đến mức nguy hại. Trước tình hình ô nhiễm 

không khí đang có diễn biến phức tạp, UBND Tp Hà 

Nội chỉ đạo trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch 

học phù hợp. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng: Sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Trước các kiến nghị của doanh 

nghiệp, Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp tạo mọi 

điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi đây là một bộ 

phận rất quan trọng của nền kinh tế và sẽ có cơ chế thuận 

lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện chiếm 90% 

số lượng doanh nghiệp. 

 Năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỉ 

USD. Liên tiếp 3 năm, Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc 

gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Hiện, khoảng 3.000 

doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt 

động đầu tư trên cả nước với tổng số vốn góp và vốn đăng 

ký là 4 tỷ USD tại 52 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở 

các thành phố và trung tâm kinh tế lớn. 

 Ngân hàng nào sẽ được ưu tiên “nới” room tín dụng 

năm 2020? NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng năm 

2020 sẽ duy trì ở mức khoảng 14%. NHNN sẽ áp dụng 

chính sách xem xét cấp hạn mức tín dụng cho từng ngân 

hàng và những ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II, các 

ngân hàng tham gia các dự án mang tính chất đặc thù của 

Chính phủ, … như phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng 

đen sẽ được cấp hạn mức tín dụng ở mức cao hơn 

 

TIN VĨ MÔ 

 TCT Điện lực TKV muốn đưa 680 triệu cổ phiếu lên HNX. HNX vừa thông báo nhận được hồ sơ đăng kí niêm yết chứng 

khoán của Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP. Vốn điều lệ của TCT Điện lực TKV là 6.800 tỉ đồng, tương đương số lượng 

chứng khoán niêm yết là 680 triệu cp. 

 Công ty con của VNECO sắp sửa lên sàn UPCoM. HNX đã quyết định chấp thuận CTCP Xây dựng điện Vneco12. Theo đó, 

1.2 triệu cp với mã E12 sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM đầu tiên vào thứ Ba ngày 31/12/2019. Giá tham chiếu trong ngày giao 

dịch đầu tiên là 11,800 đồng/cp. 

 Ngành xây dựng sắp chào đón một thành viên mới lên sàn UPCoM. HNX quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu 

HC1 của CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội trên sàn UPCoM. Với mệnh giá 10,000 đồng/cp, HC1 đăng ký giao dịch gần 8 triệu cp, 

tương đương với tổng giá trị 80 tỷ đồng. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.621 0.28% 

Hang Sheng 27.864 -0.15% 

Nikkei 225 23.921 -0.20% 

Kospi 2.190 -0.38% 

Shanghai 3.007 0.85% 

SET 1.579 0.38% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.57 -0.09% 

USD/CNY 6.9965 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.894 -0.56% 

S&P500 VIX 12.65 -0.16% 

 Chứng khoán Mỹ miệt mài lập đỉnh mới, Nasdaq lần đầu vượt 9.000 điểm. Dow Jones tăng 0,37%. Chỉ số S&P 500 cũng 

tăng 0,51%, Nasdaq Composite kết phiên tăng 0,78%. 

 Giá dầu hôm nay chạm ngưỡng cao nhất trong vòng hơn 3 tháng nhờ thị trường kì vọng chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung sớm kết thúc và tồn kho dầu thô của Mỹ giảm. Giá dầu Brent tăng 0,3% lên 68,2 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 0,2% 

lên 62,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay lên cao nhất trong gần 2 tháng. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.510,60 USD/ounce; vàng giao 

tháng 12 giảm 0,02% xuống 1.515,65 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chưa có nhiều biến động sau Giáng sinh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1099. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1.2997. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,56. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc chống gian lận thuế bằng trí tuệ nhân tạo. Tính tới 

thời điểm hiện tại, hệ thống chống gian lận thuế này có thể phát hiện 

đến 95% sai phạm, trong đó bao gồm cả những mánh khóe hoàn toàn 

mới đối với các nhân viên cơ quan thuế, theo thông tin từ dự án. Tuy 

nhiên hệ thống hiện nay vẫn chưa vận hành chính thức. 

 Những nền kinh tế châu Á dự báo giảm tốc năm 2020. Cuộc khảo 

sát quý mới nhất, giai đoạn từ 22/11 đến 11/12 của Trung tâm Nghiên 

cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei, vừa cho biết triển vọng tăng trưởng 

của các nền kinh tế châu Á vẫn còn yếu trong năm 2020, sau khi giảm 

tốc đột ngột vào năm 2019 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang 

tiếp diễn.  
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