THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.14%

0.66%

Giá cuối ngày

988.91

106.82

KLGD (triệu cổ phiếu)

212.58

36.93

GTGD (tỷ đồng)

4,675.09

536.094

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

2,557,914

326,180

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

61.07

8.75

Số CP tăng giá

144

87

Số CP đứng giá

152

63

Số CP giảm giá

84

228

 VHC: Vĩnh Hoàn xuất khẩu 31,5 triệu USD trong tháng 1, tăng 35%.
Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm trong quý I/2019 do bị ảnh hưởng
từ giá giảm quý IV/2018. Tuy nhiên VHC có thể được được bù đắp bằng
cách gia hạn hợp đồng dài hạn.
 DXG: Đã thông qua việc góp vốn 153 tỷ đồng vào CTCP Green I-Park,
chiếm 51% vốn của Green-Ipark. Green I-Park mới thành lập đầu năm
nay và lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm nhiều mảng, trong đó có xây
dựng, bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, môi trường
 MWG: Tháng 1/2019 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.360
tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng
32% và 51% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện lần lượt 10% và 13% kế
hoạch đề ra năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng vốn đầu tư vào
Bách Hóa Xanh thêm 1.000 tỷ đồng trong quý 1 này.
 SMB: Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú,
cổ đông, đăng ký mua vào hơn 1,08 triệu cổ phiếu SMB từ ngày 27/2
đến 28/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch
thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SMB lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ
6,7%.
 STK: Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 833.279 cp.
Trước giao dịch ông Hòa sở hữu 8.332.793 cp (tỷ lệ 13,9%). Giao dịch dự
kiến thực hiện từ 25/2 đến 13/3/2019.
 FLC: Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing 787 trong tuần diễn
ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Hôm 24/2, một giám đốc điều hành
của Bamboo Airways cho biết.
 HQC: Hoàng Quân dự kiến bàn giao nhiều dự án trong 2019. Ngay
tháng 1, Hoàng Quân đã hoàn thành khu C - D Dự án Trung tâm Thương
mại Long Hoa, tỉnh Tây Ninh và dự kiến tiếp tục khởi công, hoàn thành khu
A – B trong năm. Một số dự án dự kiến bàn giao sắp tới như HQC Nha
Trang, HQC Hồ Học Lãm, và khánh thành HQC Plaza, HQC Hóc Môn…
 GMD: Từng có ý định bán, Gemadept vừa tái khởi động cảng
Gemalink với vốn đầu tư 520 triệu USD. Đây là cảng có quy mô lớn nhất
trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, thuộc sở hữu của GMD với
75% vốn và CMA Terminals (thuộc Tập đoàn Hàng hải Pháp) nắm 25%
còn lại. Tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 520 triệu USD, chia làm 2
giai đoạn bao gồm GĐ 1 - 330 triệu USD và GĐ 2 - 190 triệu USD.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

SHE

10% bằng tiền

25/02/19

TCM

5% bằng tiền

26/02/19

REE

18% bằng tiền

26/02/19

NNC

20% bằng tiền

26/02/19

CCI

7% bằng tiền

27/02/19

NNC

20% bằng tiền

27/02/19

DPM

5% bằng tiền

27/02/19

TVG

10% bằng tiền

28/02/19

TIN SÀN HNX


PVI: HDI Global SE, cổ đông lớn đăng ký mua vào 1,8 triệu cổ phiếu
PVI từ ngày 25/2 đến 22/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 83,71 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ
36,22%.



HJS: Ông Võ Anh Linh, chồng bà Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên HĐQT
đã mua vào hơn 2,06 triệu cổ phiếu HJS từ ngày 30/1 đến 20/2. Sau
giao dịch, ông Linh đã nâng sở hữu tại HJS từ 3.000 cổ phiếu lên hơn 2,06
triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,83%, qua đó trở thành cổ đông lớn của HJS.



SCJ: Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 5,01 triệu
cổ phiếu SCJ từ ngày 24/1 đến 18/2. Sau giao dịch, ông Tiệp đã nâng sở
hữu tại SCJ lên hơn 24,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 63,9%. Theo chiều ngược
lại, bà Nguyễn Ngọc Nga, trưởng Ban kiểm soát của SCJ đã bán thoái vốn
toàn bộ 800.000 cổ phiếu SCJ sở hữu, tỷ lệ 2,11% từ ngày 15/2 đến 18/2.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Phó Tổng Giám đốc của Nafoods bị phạt do vi phạm CBTT khi giao dịch cổ phiếu. Ông Ryan Walter Galloway đã báo cáo không
đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Ba cha con Phó TGĐ của HBC bị phạt do chậm báo cáo kết quả
giao dịch.
 Một doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và
trang trí nội thất TP HCM bị UBCKNN xử phạt.
 Chủ tịch Dragon Capital kiến nghị nới 'room' ngân hàng lên 49%, tăng cường tham gia NĐT tổ chức.Theo ông Dominic
Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, “mặt bằng giá trị doanh nghiệp nói chung là phù hợp và chuẩn mực. Như vậy, Việt Nam nên tự
hào về sự phát triển của thị trường vốn”.


TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ ngày thứ Sáu tăng điểm
trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng hy vọng
nhiều vào khả năng Mỹ - Trung đạt được thỏa
thuận trong đàm phán thương mại. Dow Jones
tăng tuần thứ 9 liên tiếp khi tăng 0,7%. S&P 500
tăng 0,6%, Nasdaq Composite tăng 0,9%

 Hạn mức cho vay hộ nghèo tăng gấp đôi lên 100 triệu đồng
từ 1/3. Thời hạn cho vay tối đa cũng tăng lên tới 10 năm. Tính
đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của
NHCSXH đạt trên 187.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương
trình cho vay hộ nghèo 38.000 tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư
nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

 Giá vàng giảm nhẹ đầu tuần. Giá vàng giao
ngay giảm 0,11% xuống mức 1.327,93
USD/ounce; còn giá vàng giao tháng 4 giảm
0,17% xuống 1.330,5 USD.

 NHNN chuẩn bị cho đợt đánh giá cơ chế phòng, chống rửa
tiền. Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền) họp tại
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước để chuẩn bị cho đánh giá đa
phương của APG đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ
khủng bố của Việt Nam.

 Tỷ giá USD hôm nay giảm so với đồng euro,
bảng Anh nhưng lại tăng giá so với yen Nhật.
Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên mức
110,77 yen. Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh
tăng 0,04% lên mức 1,134 USD.


 Bộ Tài chính "thúc" các đơn vị gửi kế hoạch phân bổ vốn
nguồn ngân sách. Cụ thể, Thủ tướng giao trên 337.617 tỷ
đồng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019,
không bao gồm vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu Biển
đông - Hải đảo và Chương trình mục tiêu công nghiệp quốc
phòng, và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân
sách trung ương năm 2019.

Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc
vào tuần này vì các cuộc đàm phán thương mại
đang tiến triển tốt trong hàng loạt vấn đề gây
chia rẽ như bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao
công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ và tiền tệ.
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TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VNM
58.00
PVS
23.05
MSN
39.08
NRC
0.07
SSI
37.38
HMH
0.06
HPG
29.69
APS
0.04
E1VFVN30
29.11
IDV
0.04
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
VJC
VHM
DHG
TRA
VIC

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(58.52)
(38.14)
(22.45)
(19.74)
(17.50)

VGC
SHS
CEO
BVS
INN

(8.89)
(2.01)
(1.23)
(0.53)
(0.37)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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

Công ty Cổ phần Cấp nước
Vĩnh Long

14/03/2019

