
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.87% 0.99% 

Giá cuối ngày 909.68 102.58 

KLGD (triệu cổ phiếu) 124.84 26.08 

GTGD (tỷ đồng) 2,549.90 388.44 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,459,290 91,479 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

64.59 5.72 

Số CP tăng giá 189 81 

Số CP đứng giá 98 57 

Số CP giảm giá 93 239 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SRA 
Quyền mua giá 10.000 

đồng, tỷ lệ 1:8 
16/01/19 

VDS 5% bằng tiền 16/01/19 

VGS 12% bằng cổ phiếu 16/01/19 

DGC 10% bằng tiền 16/01/19 

C47 10% bằng tiền 17/01/19 

LCD 6% bằng tiền 18/01/19 

SSC 20% bằng tiền 22/01/19 

SDT 3% bằng tiền 23/01/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GAS: Kế hoạch năm 2019 được xây dựng trên giả định giá dầu 65 

USD/thùng. Theo đó, GAS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 63.908 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. Tỷ lệ 

chia cổ tức 30%, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng 3.332 tỷ đồng 

 PLX: Petrolimex ước đạt hơn 5.000 tỷ lợi nhuận năm 2018, cổ tức từ 

25-30%. Trong đó, kết thúc năm 2018, Petrolimex ước đạt tổng doanh thu 

ước 190.000 tỷ đồng. Tổng sản lượng xuất bán đạt 12,8 triệu m3/tấn, tăng 

4% so với năm 2017, vượt 3% so với kế hoạch Tập đoàn đặt ra. Lợi nhuận 

hợp nhất ước đạt 5.030 tỷ, tăng 5% so với năm 2017.  

 MPC: Thuỷ sản Minh Phú ước đạt 1.200 tỷ lợi nhuận năm 2018. Lũy 

kế cả năm 2018, Minh Phú xuất khẩu 67.646 tấn sản phẩm, vượt 7% kế 

hoạch năm. Doanh thu tương ứng đạt 750,7 triệu USD, tương đương 93% 

kế hoạch năm. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,7%, tương 

đương 305,7 triệu USD. Đồng thời Chiều 15/1, thông báo trong cuộc gặp 

với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Tatsuo Yasunaga, Chủ tịch kiêm 

Tổng giám đốc điều hành Công ty Mitsui, cho biết doanh nghiệp này vừa 

đầu tư 100 triệu USD vào Tập đoàn Minh Phú.  

 BID: BIDV lãi trước thuế hơn 9.600 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó, 

lợi nhuận trước thuế riêng khối ngân hàng đạt 8.959 tỷ đồng, tăng trưởng 

12%. Các công ty, liên doanh, liên kết hoạt động ổn định, đóng góp 666 tỷ 

đồng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống với điểm nhấn nổi trội là của 

Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Công ty BSC, Công ty BIC... 

 MBB: Khối ngân hàng số MBBank thu về hơn 230 tỷ đồng năm 2018. 

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Quân đội có hơn 41 triệu giao dịch với 

tổng giá trị 360.000 tỷ đồng trên kênh ngân hàng số được thực hiện đảm 

bảo an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro chặt chẽ. Doanh thu riêng của Khối 

Ngân hàng số MB trong năm đạt 231 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2017. 

 HAX: Đã thông qua việc mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với 

giá không quá 16.600 đồng/cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. 

 CMG: Đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu 

không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản, mệnh giá bằng giá phát 

hành 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Dự kiến thời điểm phát hành trong 

tháng 3/2019.  

TIN SÀN HOSE 

 PVG: Sẽ phát hành riêng lẻ 8,78 triệu cổ phần cho GAS, với giá chào bán 

10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu về là 87,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu 

tư vỏ bình, xây mới trạm nạp và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời 

gian phát hành dự kiến trong năm 2019. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển 

nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

 GVR: Năm 2018, tổng doanh thu 22.686 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; 

tổng lợi nhuận trước thuế 4.367 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế ước 

đạt 2.784,45 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch. Về kế hoạch kinh doanh năm 

2019, tập đoàn dự kiến đạt doanh thu là 30.700 tỷ đồng (doanh thu hợp nhất 

dự kiến 24.200 tỷ đồng), tăng 6% so với ước thực hiện năm 2018; lợi nhuận 

trước thuế dự kiến đạt 6.600 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất khoảng 5.250 tỷ 

đồng), tăng khoảng 19% so với ước thực hiện năm 2018. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           38.17  VGC            5.82  

VRE           35.70  PVS            3.02  

MSN           22.30  CEO            0.50  

VCB           20.72  SRA            0.44  

E1VFVN30           15.56  VNR            0.15  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (25.50) SHB           (2.80) 

HPG         (21.18) TNG           (0.75) 

VIC         (13.56) DBC           (0.25) 

HDB           (9.28) SHS           (0.16) 

SSI           (8.68) BVS           (0.15) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp 

Hải Dương 
17/01/2019 

Công ty Cổ phần Du lịch thương mại 

nông nghiệp Việt Nam 
25/01/2019 

HSX 

Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi 

trường Đắk Lắk 
31/01/2019 

Công ty TNHH MTV Cấp nước và 

Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk 
31/01/2019 

 Phố Wall tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ, 

kỳ vọng chính sách kích thích kinh tế của Trung 

Quốc. Dow Jones tăng 155,75 điểm, S&P 500 

tăng 27,69 điểm, Nasdaq tăng 117,92 điểm. 

 Giá dầu tăng khoảng 3% nhờ lực đẩy từ thông 

tin Trung Quốc dự định triển khai các chính sách 

để ổn định nền kinh tế đang giảm tốc, đảo ngược 

lo ngại do số liệu kém tạo ra trước đó. Giá dầu 

Brent tương lai tăng 1,65 USD lên 60,64 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 1,6 

USD lên 52,11 USD/thùng. 

 Giá vàng giảm nhẹ sau khi thỏa thuận Brexit 

của Thủ tướng Anh Theresa May bị bác bỏ. Giá 

vàng giao ngay giảm 2,1 USD xuống 1.289,1 

USD/ounce. Giá vàng tương lai giảm 0,2% 

xuống 1.288,4 USD/ouce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng giá so với bảng Anh, 

yen Nhật nhưng lại giảm so với euro. Tỷ giá 

USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 108,67 

yen. Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh giảm 

0,01% xuống mức 1,1412 USD. 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bộ Công Thương hợp tác Amazon, doanh nghiệp Việt đón 

'cuộc chơi lớn'. Ông Bernard Tay, Giám đốc Amazon Global 

Selling Đông Nam Á đánh giá Việt Nam có tiềm năng hàng 

đầu khu vực xuất khẩu hàng hóa qua Amazon và cho rằng, 

Việt Nam là một quốc gia có nhiều mặt hàng thế mạnh, có thể 

dễ dàng bán hàng trên nền tảng của doanh nghiệp này. Cụ thể, 

Việt Nam có thế mạnh về các mặt hàng như đồ gia dụng, may 

mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ… 

 Tỷ lệ nợ công của Việt Nam ngày càng giảm mạnh. Nếu 

như giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng của nợ công của Việt 

Nam ở mức bình quân là 18,1%/năm thì giai đoạn 2016 - 2018 

đã kéo xuống bình quân còn 8,6%/năm. Về trần nợ công, tỷ 

lệ nợ công giảm từ mức cuối năm 2016 là 63,7% GDP xuống 

còn 61,4% GDP cuối năm 2017. 

 Sau động tác thật, Ngân hàng Nhà nước dồn dập mua 

ròng ngoại tệ tới khoảng 1,3 tỷ USD. Cuối tuần qua và đầu 

tuần này, thị trường ghi nhận NHNN tiếp tục mua vào lượng 

lớn ngoại tệ. Thêm cung VND, lãi suất trên thị trường liên 

ngân hàng giảm mạnh. Song song với hoạt động NHNN mua 

vào ngoại tệ, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng từ 

đầu 2019 đến nay đã giảm mạnh so với cuối 2018. 

TIN VĨ MÔ 

 Chuyên gia chứng khoán dự báo VN-Index biến động lớn, cổ phiếu Midcap hấp dẫn nhưng tăng trưởng vẫn là ẩn số. Những 

biến động của nền kinh tế vĩ mô thế giới được dự báo tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019. 

VN-Index có thể vận động trong khoảng 800 - 1.000 điểm. Nhóm cổ phiếu Midcap được định giá hấp dẫn nhưng đối mặt với rủi 

ro về tỉ giá, lãi suất. Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu nợ công trong năm 2018 cũng được triển khai theo hướng bền vững, hiệu quả, 

tích cực về cơ cấu, kỳ hạn, lãi suất, đảm bảo khả năng trả nợ. 

 Dragon Capital: PE 2019 về 12 lần, đợt bán tháo cuối năm tạo cơ hội cho NĐT tham gia thị trường Việt Nam. Năm 2019, 

Dragon Capital dự kiến danh mục 60 cổ phiếu hàng đầu (Top-60) sẽ đạt mức tăng trưởng EPS 10,7%, tương đương với mức P/E 

dự phóng cho năm 2019 chỉ 12,2x, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các nước đang phát triển và phần còn lại của Đông 

Nam Á. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


