
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.82% 0.42% 

Giá cuối ngày 945.25 106.49 

KLGD (triệu cổ phiếu) 212.897  30.98  

GTGD (tỷ đồng) 4,764.01 407.394 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

8,220,170 297,830 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

237.5 7.66 

Số CP tăng giá 193 93 

Số CP đứng giá 100 59 

Số CP giảm giá 87 225 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HTL 20% bằng tiền 14/02/19 

VCG 10% bằng tiền 14/02/19 

MTV 10% bằng tiền 15/02/19 

ACS 5% bằng tiền 15/02/19 

PLP 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 12.000 

đồng; tỷ lệ 1:1 

18/02/19 

PGI 12% bằng tiền 18/02/19 

ABT 20% bằng tiền 19/02/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TMT: Chứng khoán Dầu khí PSI vừa chi 50 tỷ đồng mua 7,4 triệu cổ 

phần Ô tô TMT. Giao dịch thực hiện ngày 1/2/2019. Trước giao dịch này 

Chứng khoán Dầu khí chỉ sở hữu vỏn vẹn 9 cổ phiếu TMT. Đây là giao dịch 

thỏa thuận với giá bình quân 6.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 

giao dịch gần 50 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá giao dịch 

bình quân cổ phiếu TMT trong cùng ngày 1/2/2019 là 7.380 đồng/cổ phiếu. 

 PMG: Petro Miền Trung đạt 88 tỷ lãi ròng năm 2018, mục tiêu tăng 

trưởng 25% cho các năm tiếp theo. Cụ thể, năm 2018 với doanh thu 

doanh thu thuần 1.258 tỷ, tăng khoảng 40% so với thực hiện năm 2017. Lợi 

nhuận sau thuế PMG thu về 88 tỷ, tăng hơn 91% đồng thời vượt trên 51% 

kế hoạch. 

 AAA: Xuất khẩu kỷ lục 9.100 tấn sản phẩm ngay trong tháng đầu năm 

2019. Đây là các sản phẩm bao bì màng mỏng chất lượng cao và túi vi sinh 

phân hủy hoàn toàn thân thiện môi trường AnEco đi thị trường các nước 

thuộc khối EU và Nhật Bản, vượt hơn 1.000 tấn so với kế hoạch và tăng 

137% so với cùng kì năm ngoái 

 HVG: Kế hoạch lãi 100 tỷ năm 2019, Thủy sản Hùng Vương dự kiến 

một năm không cổ tức, không thù lao HĐQT. Cụ thể, HVG vừa công bố 

tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 với doanh thu dự kiến 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận 

sau thuế 100 tỷ đồng. HVG đặt mục tiêu tham vọng với lãi sau thuế tăng 

hơn 14 lần lên 255 tỷ đồng, bao gồm 75 tỷ tại mảng kinh doanh cá và 180 

tỷ đồng kinh doanh thức ăn thủy sản. 

 PNJ: CEO PNJ mục tiêu tăng trưởng 25% năm nay, thử nghiệm cửa 

hàng PNJ Next. Cụ thể PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 26% và 

lợi nhuận 24%; mở thêm 40 cửa hàng trong năm và đẩy mạnh thêm mảng 

đồng hồ. 

 LDG: Chủ tịch LDG tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 19/3/2019. Hiện ông Nguyễn Khánh Hưng 

đang nắm giữ hơn 12,16 triệu cổ phiếu LDG tương ứng 6,38% tổng số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Nếu giao dịch thành 

công, ông Hưng sở hữu tổng cộng hơn 22,16 triệu cổ phiếu LDG tương ứng 

11,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. 

 SCR: Quyết định góp vốn 100%, thành lập 2 công ty con là Công ty 

TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Rạch Giá và Công ty TNHH 

Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc. Mỗi công ty nêu trên đều có vốn 

điều lệ 50 tỷ đồng. 

 PTB: Đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ 

TIN SÀN HOSE 

 GLC: Khoáng sản 3 – Vimico cũng đã thực hiện xong việc thoái toàn bộ 

2,28 triệu cổ phiếu GLC, tỷ lệ 21,71% và rút tên khỏi danh sách cổ đông 

lớn của Vàng Lào Cai. Ngày 29/1, cổ đông lớn - CTCP Khoáng sản Đông 

Dương cũng đã bán xong toàn bộ 665.000 cổ phiếu GLC, tỷ lệ 6,22%. 

 CJC: Trong quý 1/2019, CJC sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại 

CTCP Licogi 16 (mã CK: LCG), đây là khoản đầu tư từ cuối năm 2017 của 

CJC. 

 VGT: Bán nốt 35 triệu cổ phiếu còn lại, Vntex không còn là cổ đông chiến 

lược của Vinatex. Cụ thể, CTCP Đầu tư phát triển Vntex vừa thông báo đã 

bán hết toàn bộ 35 triệu cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 

tương ứng 7% vốn điều lệ Vinatex và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch 

thực hiện ngày 30/1/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         132.64  PVS          20.27  

MSN         120.73  TV2            0.15  

CTI           76.66  CAP            0.11  

VCB           58.62  WCS            0.08  

VIC           34.15  HMH            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM       (137.29) VGC           (9.40) 

HDB         (63.04) PVB           (1.00) 

LDG         (17.93) PGS           (0.71) 

CII         (15.98) LAS           (0.44) 

BID         (14.24) BVS           (0.36) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Môi trường và 

Công trình đô thị Hà Tĩnh 
22/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Ninh Bình 
20/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò 25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn 

Châu 
25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh 

Lưu 
25/02/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa 25/02/2019 

 Chứng khoán Mỹ tăng điểm do nhà đầu tư tiếp 

tục lạc quan về khả năng Mỹ và Trung Quốc có 

thể lập thỏa thuận thương mại và lạm phát hạn 

chế, cho thấy Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong 

ngắn hạn. Dow Jones tăng 117,51 điểm, S&P 

500 tăng 8,3 điểm, Nasdaq tăng 5,76 điểm. 

 Giá dầu tăng gần 2% sau khi Arab Saudi thông 

báo sẽ giảm xuất khẩu dầu thô và cắt giảm sản 

lượng hơn nữa. Giá dầu Brent tương lai tăng 

1,19 USD lên 63,61 USD/thùng,. Giá dầu WTI 

tương lai tăng 80 cent, lên 53,9 USD/thùng. 

 Giá vàng giảm trong bối cảnh nhà đầu tư đang 

chờ các diễn biến tiếp theo trong vòng đàm phán 

thương mại Mỹ - Trung cấp cao diễn ra trong hai 

ngày 14 và 15/2. Giá vàng giao ngay giảm 4,5 

USD xuống 1.305,9 USD/ounce. Giá vàng 

tương lai tăng 0,1% lên 1.315,1 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ sau khi dữ liệu 

lạm phát Mỹ được công bố. Tỷ giá USD so với 

yen Nhật giảm 0,06% xuống mức 110,84 yen. 

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng 0,03% 

lên mức 1,1264 USD 

TIN THẾ GIỚI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Sửa đổi quy định xử lý nợ xấu, vấn đề cấp bách. Năm 2018, 

nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào khoảng 163 ngàn tỉ đồng, 

đây là số liệu được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tổng 

hợp. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu năm 2018 là 2,4%, giảm nhẹ so 

với mức 2,5% của năm 2017. Tuy nhiên, nợ xấu còn tiềm ẩn 

ở các khoản mục nợ cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp cơ cấu 

nợ, các khoản ủy thác, phải thu khó đòi. Nợ xấu ở nhóm ngân 

hàng mua bắt buộc, ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, ngân 

hàng yếu kém chậm cải thiện. 

 Kinh tế ngầm sẽ được tính vào GDP từ năm 2020. Tổng 

cục Thống kê sẽ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính 

nghiên cứu phương pháp đo lường và xây dựng danh mục các 

hoạt động kinh tế chưa được quan sát. Việt Nam cũng đề 

nghị IMF giúp Việt Nam tính toán khu vực kinh tế này "một 

cách khách quan, chặt chẽ, trung thực và khoa học" 

 Chủ tịch HNX: Kênh chứng khoán sẽ giúp lành mạnh hóa 

khối tín dụng của hệ thống ngân hàng và phát triển thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo kênh huy động vốn 

dài hạn mới cho hệ thống tín dụng của các ngân hàng. HNX 

cũng sẽ kiên định trong việc phát triển thị trường phái sinh, 

đây là mảng rất quan trọng giúp hỗ trợ chứng khoán Việt Nam 

trong năm 2018. Mục tiêu năm tới sẽ tiếp tục phát triển thị 

trường phái sinh ổn định lành mạnh hơn, đa dạng sản phẩm 

đầu tư. 

TIN VĨ MÔ 

 Sau giai đoạn rút vốn mạnh, dòng tiền đang trở lại thị trường mới nổi kể từ tháng 1. Tại thị trường Việt Nam, chúng ta có thể 

thấy xu hướng dòng vốn ngoại đang trở lại rõ nét trong hơn 1 tháng qua. Tính từ đầu năm 2019 tới nay, khối ngoại đã mua ròng 

khoảng 2.000 tỷ đồng trên toàn thị trường (bao gồm HoSE, HNX và Upcom). Dòng vốn đổ vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 

tới nay có một phần không nhỏ từ các quỹ ETFs. Nổi bật nhất có thể kể tới VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) khi quỹ 

này đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá gần 20 triệu USD (470 tỷ đồng) tính từ đầu năm tới nay. 

 Không có cổ phiếu Việt được thêm vào MSCI Frontier Markets Index. Mới đây, MSCI vừa thông báo kết quả đảo danh mục 

đầu tiên của năm 2019, trong đó MSCI Frontier Markets Index thêm 2 cổ phiếu nước ngoài vào danh mục, còn MSCI Frontier 

Markets Small Cap Indexes loại ra 1 cổ phiếu nước ngoài. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 


