THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.32%

-0.59%

Giá cuối ngày

964.35

106.84

KLGD (triệu cổ phiếu)

228.33

38.45

GTGD (tỷ đồng)

5,048.08

531.414

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

6,194,250

-66,221

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

214.99

0.5

Số CP tăng giá

96

66

Số CP đứng giá

190

80

Số CP giảm giá

94

232

 CII: Ngày 19/2, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch mua thêm hơn 14,67
triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Nếu các giao dịch được thực hiện
thành công hoàn toàn, CII sẽ nâng số cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 50 triệu cp,
tương ứng gần 17,7% vốn điều lệ của Công ty.
 MBB: MBB tăng tốc mua 10 triệu cổ phiếu quỹ trong phiên 19/2. Theo
thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM MBB đã mua tổng cộng
hơn 10 triệu cổ phiếu, tương đương 9,27% tổng số cổ phiếu đăng ký mua
chỉ trong ngày 19/2. Đây là phiên giao dịch có khối lượng mua vào cao nhất
từ trước đến nay. Trong khi, ở phiên giao dịch hôm qua, nhà băng này chỉ
mua được khoảng 50.000 cổ phiếu.
 VPG: Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh
thu 2.650 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 79,5 tỷ đồng.
 FMC: Đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh số tiêu thụ dự
kiến tăng 13% lên mức 185 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng. Cổ
tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%.
 DIG: Quyết định thông qua chủ trương bán thoái vốn toàn bộ trọn lô
600.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Sông Đà – Hà Nội, với giá 7.600
đồng/cổ phần theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện trong quý
I/2019.
 FCM: Năm 2019, FCM dự kiến doanh thu 750 tỷ đồng, mục tiêu lợi
nhuận sau thuế sẽ là 35 tỷ đồng, đi lùi so với thực hiện năm 2018 lần lượt
15% và 5%. Theo đó, FCM vẫn đặt kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến
5%/vốn điều lệ như mọi năm.
 DPM: Nhóm cổ đông Edgbaston Investment Partners đã bán 513.140
cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn khi chỉ sở hữu 19,2 triệu cổ phiếu,
tỷ lệ 4,91%. Ngày giao dịch vào 15/2. Trong đó, Edgbaston Asian Equity
Trust bán ra 401.430 cổ phiếu sở hữu 15 triệu cổ phiếu. The Edgbaston
Asian Equity (Jersey) Trust bán 111.710 cổ phiếu DPM, còn nắm 4,2 triệu
cổ phiếu.
 POW: Vietnam Enterprise Investments Limited, một quỹ thuộc
Dragon Capital đã bán 270.000 cổ phiếu POW, giảm tỷ lệ sở hữu từ
0,064% xuống 0,052%, tương đương hơn 1,23 triệu cổ phiếu. Đồng thời,
Norges Bank cũng giảm sở hữu từ 1,74% xuống 1,73% tương đương 40,7
triệu cp. Hai giao dịch đều thực hiện tại ngày 18/2.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

HCM

Quyền mua giá 14.000
đồng; tỷ lệ 3:2

20/02/19

CKH

10% bằng tiền

21/02/19

SRF

7% bằng tiền

22/02/19

DSN

29% bằng cổ phiếu

22/02/19

TCM

5% bằng tiền

26/02/19

REE

18% bằng tiền

26/02/19

NNC

20% bằng tiền

27/02/19

DPM

5% bằng tiền

27/02/19

TIN SÀN HNX
 VGC: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu
cổ phiếu VGC từ ngày 21/2 đến 21/3 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại,
ông Tuấn đang nắm giữ 708.000 cổ phiếu VGC.
 TTZ: Ông Hoàng Anh Quyết, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 339.500
cổ phiếu TTZ từ ngày 20/2 đến 18/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp
lệnh. Hiện tại, ông Quyết đang nắm giữ hơn 160.000 cổ phiếu TTZ, tỷ lệ
2,12%.
 VCG: ‘Chiến dịch’ tái cơ cấu, Vinaconex thành lập nhiều công ty con.
Doanh nghiệp thành lập 3 công ty con nhằm quản lý các lĩnh vực hoạt động.
Cụ thể, VCG vừa thành lập CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E) với
vốn điều lệ 100 tỷ đồng. CTCP Trường nhằm quản lý các trường Lý Thái Tổ
và Công ty TNHH MTV Vinaconex Láng Hòa Lạc.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 LPB muốn niêm yết trên HOSE trong năm 2019 là một trong những nội dung nổi bật sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019 của LienVietPostBank cùng với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 Dự báo 1,2 tỉ USD ‘đổ’ vào TTCK Việt Nam khi nâng hạng, cổ phiếu 'họ Vingroup' hút vốn quá nửa. Theo đánh giá của
BVS, việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi không chỉ giúp thu hút dòng tiền đang đầu tư theo chỉ số FTSE và MSCI, trên
thực tế dòng tiền ngoại rót vào thị trường còn có thể lớn hơn do sẽ có nhiều nhà đầu tư, quỹ mới quan tâm hơn tới thị trường VN
 Nhu cầu trái phiếu vẫn mạnh, lợi tức tiếp tục giảm sâu. Lợi tức TPCP đã có bước sụt giảm rất mạnh kể từ đầu năm 2019 đến
nay, hiện đã quay về mức lợi tức cách đây 7 tháng khi giảm mạnh từ 9-63bps ở các kỳ hạn từ 1-15 năm trong đó kỳ hạn càng ngắn
càng giảm mạnh. Các thành viên thị trường vừa qua đã đẩy mạnh mua vào cả trên sơ cấp và thứ cấp với kỳ vọng lợi tức còn tiếp
tục giảm khi áp lực tăng lãi suất từ FED không còn cùng những diễn biến tích cực của thị trường tiền tệ trong nước.


TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Tỷ giá năm 2019 sẽ bị áp lực nhiều hơn năm 2018? Thời
điểm sau Tết, về cơ bản, tỷ giá ổn định, không biến động
nhiều, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thời gian
tới áp lực tỷ giá sẽ rất lớn nếu căng thẳng về kinh tế, chính trị
trên thế giới chưa giảm xuống. Bên cạnh đó, cuộc đàm phán
thương mại Mỹ-Trung Quốc chưa đi đến hồi kết và rất có thể
“câu chuyện thương mại” giữa hai nước sẽ kéo dài thêm vài
năm nữa. Khi đó bài toán về áp thuế hay những chiêu thức do
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc áp dụng trong chính sách
tiền tệ có liên quan tới phá giá đồng nhân dân tệ sẽ lại diễn ra.

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ kết quả kinh
doanh tích cực từ Walmart. Dow Jones tăng 8,07
điểm, S&P 500 tăng 4,16 điểm, Nasdaq tăng
14,36 điểm.
 Giá dầu biến động trái chiều do lo ngại về lực
cầu năng lượng cùng sự bất ổn trong vòng đàm
phán Mỹ - Trung tiếp theo. Giá dầu Brent giảm
5 cent xuống còn 66,45 USD/thùng, giá dầu
WTI tăng 50 cent lên 56,09 USD/thùng, cao
nhất kể từ tháng 11/2018.

 NHNN yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ cho vay thu mua
thóc, gạo vụ Đông Xuân. NHNN yêu cầu các ngân hàng
thương mại nhanh chóng cân đối nguồn vốn, tập trung cho
vay đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp thu mua thóc,
gạo vụ Đông Xuân năm 2019.

 Giá vàng tăng 1%, chạm đỉnh 10 tháng nhờ
USD suy yếu và các bất ổn liên quan tăng trưởng
toàn cầu. Giá vàng giao ngay tăng 19 USD lên
1.340,4 USD/ounce, trong phiên chạm 1.341,78
USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 20/4/2018. Giá
vàng tương lai tăng 1,7% lên 1.344,8
USD/ounce.

 TP.HCM sẽ cấm xe máy vào trung tâm từ 2030. “ Nếu đề
án được thông qua, TP sẽ hạn chế và tiến tới ngưng hoạt dộng
xe mô tô và xe gắn máy 2 - 3 bánh tại một số khu vực trung
tâm (quận 1, 3, 5, 10...) vào giai đoạn 2025 - 2030, khi hệ
thống vận tải hành khách công cộng đảm bảo nhu cầu đi lại
trong khu vực hạn chế, với cự ly tiếp cận trung bình của khách
đến hệ thống vận tải công cộng đạt dưới 500 m".

 Tỷ giá USD hôm nay lao dốc trước triển vọng
đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Tỷ giá USD
so với yen Nhật giảm nhẹ 0,02% ở mức 110,61
yen. Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh đi ngang
ở mức 1,1341 USD.
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TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
MSN
81.58
PVS
6.75
HPG
44.64
SHB
1.55
EIB
32.24
BVS
0.30
E1VFVN30
31.89
VGS
0.12
VNM
27.25
SHS
0.11
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VJC
HDB
DHG
HBC
CII

(51.36)
(26.31)
(21.40)
(18.93)
(16.56)

VGC
BCC
THB
NTP
PLC

(3.25)
(2.09)
(0.94)
(0.93)
(0.34)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Hà Tĩnh

22/02/2019

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền
thông Thanh Niên

14/03/2019

