THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.65%

0.09%

Giá cuối ngày

970.58

106.3

KLGD (triệu cổ phiếu)

169.54

30.81

GTGD (tỷ đồng)

3,881.12

397.098

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

5,644,830

458,260

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

249.54

12.74

Số CP tăng giá

136

76

Số CP đứng giá

152

77

Số CP giảm giá

92

226

 HPG: Hòa Phát lần đầu xuất khẩu gần 1.000 tấn ống thép tôn mạ kẽm
sang Ấn Độ. Tháng 1/2019, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã nhận
được đơn hàng xuất khẩu gần 1.000 tấn ống thép tôn mạ kẽm sang thị trường
Ấn Độ với trị giá trên 600.000 USD. Hàng sẽ được giao cho đối tác là một
công ty thương mại lớn của Ấn Độ trong tháng 3/2019.
 MPC: ĐHCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua phương án chi trả cổ
tức năm 2018. Minh Phú sẽ trích lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến
ngày 31/12/2018 để trả cổ tức 50% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trong
quý I/2019. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng lợi nhuận hợp nhất trước
thuế năm 2019 dự kiến đạt 2.300 tỷ đồng.
 MSN: Arnolis Investment Pte.Ltd - Quỹ đầu tư thuộc Chính phủ
Singapore đã mua vào gần 14 triệu cổ phiếu vào ngày 14/2. Giao dịch
thành công giúp Arnolis Investment tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,47% lên 5,67%
vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 65,9 triệu cổ phiếu.
 L10: Tổng CTCP Lắp máy Việt nam, công ty mẹ đăng ký bán ra hơn
1,48 triệu cổ phiếu L10 trong ngày 26/2 theo phương thức bán đấu giá
thông qua sàn HNX. Dự kiến giao dịch thành công, Tổng CTCP Lắp máy
Việt nam sẽ giảm sở hữu tại L10 từ hơn 5,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,05%
xuống còn 3,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36%.
 LM8: Tổng CTCP Lắp máy Việt nam, công ty mẹ đăng ký bán hơn 1,4
triệu cổ phiếu LM8 theo phương thức đấu giá trên sàn HNX vào ngày 26/2.
Dự kiến giao dịch thành công, Tổng CTCP Lắp máy Việt nam sẽ giảm sở
hữu tại LM8 từ hơn 4,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% xuống còn 3,37 triệu cổ
phiếu, tỷ lệ 36%.
 REE: REE nâng tỷ lệ sở hữu tại Cấp nước Khánh Hòa lên gần 25%.
Cụ thể, REE thông báo đã mua 2,4 triệu cổ phiếu KHW. Giao dịch được
thực hiện từ 11/2 đến 14/2/2019. Sau khi giao dịch được thực hiện, REE đã
nâng sở hữu tại KHW từ 15,65% (4,06 triệu cổ phiếu) lên 24,89% (6,46
triệu cổ phiếu).
 VIC: VinFast sản xuất thành công thân vỏ xe Lux SUV, chiếc ô tô
'made in Vietnam' đầu tiên sẽ xuất xưởng ngay tháng 3/2019. VinFast
vừa sản xuất thành công thân vỏ xe SUV Lux SA 2.0 đầu tiên với chất lượng
dập và hàn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Việc thực hiện được 2 trong 6 công đoạn
cơ bản của quá trình sản xuất sẽ tiến gần mục tiêu hoàn thành mẫu xe ô tô
Việt đầu tiên vào tháng 3/2019.

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

TIN SÀN HNX
 LPB: LienVietPostBank muốn tăng vốn điều lệ, chuyển sang niêm yết
trên HoSE trong năm nay. Cụ thể, LPB mới đây đã thông báo về việc chốt
danh sách cổ đông vào ngày 28/2/2019 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2019, trong đó LienVietPostBank sẽ thông qua phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn điều lệ.


DNM: Ông Võ Anh Đức, Phó tổng giám đốc đăng ký mua vào hơn
982.000 cổ phiếu DNM từ ngày 22/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận
và khớp lệnh. Hiện tại, ông Đức chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DNM nào.

 ACV: Lãi ròng ACV năm 2019 dự kiến tăng 14% đạt 7.100 tỷ đồng.
VCSC dự báo doanh thu và lãi ròng của ACV sẽ tăng lần lượt 16% và 14%,
tương ứng đạt 19.000 tỷ và 7.100 tỷ đồng trong năm 2019.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Phái sinh ‘nguội’ sau 4 ngày áp phí mới, thanh khoản giao dịch giảm 23%. Giai đoạn 11-14/2, khối lượng giao dịch mỗi phiên
đạt hơn 111.000 HĐTL, trong khi bình quân 3 phiên gần đây, thanh khoản chỉ đạt 85.000 HĐTL/phiên, giảm 23%. Mặt khác, khối
lượng hợp đồng mở liên tục sụt giảm 4 phiên liên tiếp, dừng ở mức 20.392 HĐTL trong phiên 19/2. Dù còn nhiều yếu tố khác tác
động đến giao dịch phái sinh, sự thay đổi thanh khoản trong 4 phiên gần phần nào thể hiện phản ứng của thị trường với mức phí
vừa áp dụng.
 Sửa đổi Thông tư 115 và Thông tư 116, UBCKNN sẽ tăng cường giám sát TTCK. Bên cạnh việc có trách nhiệm gửi UBCKNN
báo cáo giám sát giao dịch tuần bao gồm các tài liệu như trước, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ cần phải gửi thêm thông tin đánh giá
tác động các rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Ngân hàng nhỏ rục rịch giảm lãi vay. Sau khi 4 NHTM Nhà
nước đi tiên phong giảm 0,5% lãi suất cho vay xuống còn
6%/năm đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, các NHTMCP quy
mô nhỏ và vừa gần đây cũng đang nỗ lực giảm lãi vay để giữ
chân khách hàng. Theo các ngân hàng, mặc dù việc giảm lãi
suất cho vay trong bối cảnh hiện nay có thể sẽ khiến lợi nhuận
giảm vài trăm tỷ đồng trong năm.

 Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Fed công
bố chi tiết nội dung cuộc họp lãi suất hồi tháng
1, tái khẳng định cơ quan này sẽ “kiên nhẫn” khi
tăng lãi suất. Dow Jones tăng 63,12 điểm, S&P
500 tăng 4,94 điểm, Nasdaq tăng 2,3 điểm.
 Giá dầu tăng hơn 1% lên cao nhất năm nay
với kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng vào cuối năm
nhờ việc các nước sản xuất giảm sản lượng và
Mỹ trừng phạt Venezuela, Iran. Giá dầu Brent
tương lai tăng 63 cent lên 67,08 USD/thùng. Giá
dầu WTI tương lai tăng 83 cent lên 56,92
USD/thùng.

 Luật Đầu tư cần hút vốn ngoại công nghệ cao vào Việt
Nam. Một trong những điểm quan trọng trong việc sửa đổi
Luật Đầu tư và Doanh nghiệp là cải thiện môi trường luật đối
với khối ngoại nhằm nâng chất lượng của đầu tư nước ngoài,
liên kết với các doanh nghiệp trong nước tốt hơn và quản lý
đầu tư nước ngoài hiệu quả. Điều này cần phải làm vì sứ mệnh
đầu tư nước ngoài là cân bằng nguồn lực của Việt Nam.

 Giá vàng giảm nhưng vẫn ở gần đỉnh 10
tháng khi USD tăng giá trở lại, bất chấp việc
Fed phát tín hiệu dừng giảm quy mô bảng cân
đối vào cuối năm nay. Giá vàng giao ngay giảm
2,6 USD xuống 1.337,8 USD/ounce. Giá vàng
tương lai tăng 0,05% lên 1.344,15 USD/ounce.

 Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong nửa đầu tháng
2, cùng với tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục ổn định quanh
mức 23,200 VND/USD. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua
đêm đã giảm về mức 4%, giảm 90 điểm cơ bản so với thời
điểm cuối tháng 1. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng dự báo sẽ
tiếp tục giảm do áp lực của nhu cầu thanh khoản thanh toán
lớn trước Tết Nguyên Đán không còn, một đặc điểm mang
tính chu kỳ của thị trường lãi suất liên ngân hàng.

 Tỷ giá USD phục hồi khi Fed để ngỏ khả năng
tăng lãi suất trong năm 2019. Tỷ giá USD so với
yen Nhật giảm 0,12% xuống mức 110,72 yen.
Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng nhẹ.
0,07% lên mức 1,1346 USD, bảng Anh giảm



THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
DHG
73.42
PVS
15.37
MSN
52.12
VGC
1.18
HPG
41.95
PSE
0.22
VNM
33.89
HAD
0.20
VRE
29.83
HMH
0.09
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

VJC
CII
CTG
DQC
NVL

(32.07)
(18.86)
(16.24)
(9.95)
(7.03)

MÃ
SHB
WCS
HOM
INN
DHT

SÀN

HNX

GTGD (tỷ)
(1.12)
(0.71)
(0.65)
(0.57)
(0.40)

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

