THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.56%

0.66%

Giá cuối ngày

994.43

107.61

KLGD (triệu cổ phiếu)

225.67

34.97

GTGD (tỷ đồng)

5,020.00

518.31

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

1,393,680

1,063,995

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

126.69

29.96

Số CP tăng giá

181

82

Số CP đứng giá

122

71

Số CP giảm giá

77

225



FCN: Trúng thầu hàng loạt dự án mới, FECON đặt mục tiêu doanh
thu 2019 khoảng 4.200 tỷ đồng. Theo thông tin từ FECON, ngay những
ngày đầu năm mới 2019, Công ty đã ký nhiều hợp đồng thầu mới, trong
đó đáng chú gói thầu trị giá 1 triệu USD tại thị trường Myanma.



VJC: Vietjet có khả năng tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không
hơn 40% năm 2019. Theo thông tin tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư ngày
19/2, kết thúc năm 2018 với mức tăng trưởng doanh thu vận tải hàng
không tới gần 50%, VJC được dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu vận tải
hàng không hơn 40%, doanh thu phụ tăng 50%, nâng tỷ lệ doanh thu phụ
trợ trên tổng doanh thu vận tải hàng không lên 27% năm 2019. Tổng lượng
khách vận chuyển trong năm nay được dự báo tăng 24% lên 29 triệu lượt.



VIS: Thép Việt Ý đặt kế hoạch lỗ hơn 92 tỷ năm 2019. Cụ thể, Ngày
22/2, Hội đồng quản trị CTCP Thép Việt Ý đã phê duyệt kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu gần 4.862 tỷ và dự kiến
thua lỗ 92,54 tỷ đồng.



HPG: Thị phần thép xây dựng Hòa Phát đạt gần 27%. Tháng 1, thị
phần thép xây dựng và ống thép của HPG lần lượt đạt 26,8% và 29,5%.
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), thị phần tiêu
thụ thép xây dựng Hòa Phát dẫn đầu thị phần.



VPB: Lợi nhuận VPBank dự báo vượt 10.160 tỷ năm 2019. Cụ thể, bộ
phận phân tích của CTCP Chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận trước thuế
của VPBank sẽ tăng 10,5% trong năm 2019 lên 10.160 tỷ đồng. Tăng
trưởng tổng tài sản, tiền gửi và tín dụng lần lượt là 14,3%, 16,2% và
16,3%.



HDB: HDBank ưu đãi lãi suất huy động 0,8%/năm nhân Hội nghị
Mỹ Triều. Cụ thể, Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm tiền gửi tiết
kiệm bằng đồng nội tệ và đang sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán được
tặng lãi suất lên đến 0,8%/năm. Lãi suất tối đa áp dụng cho khoản gửi lên
đến 7,6%/năm. Chương trình áp dụng trong 3 ngày từ 3 ngày, từ 26/02
đến hết ngày 28/02/2019.



LDG: Đồng Nai đón thêm 200 căn nhà phố, biệt thự gia nhập thị
trường. Cụ thể, LDG vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Khu đô thị
thông minh Viva Park – Giai đoạn 2. Giai đoạn này, LDG Group sẽ tiếp
tục triển khai xây dựng gần 200 căn nhà phố và biệt thự song lập. Tổng
giá trị đầu tư xây dựng giai đoạn này ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.



TCM: LNST tháng 1 đạt 1,1 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

EID

13% bằng tiền

28/02/19

TIN SÀN HNX


ACB: Người nhà ông Trần Hùng Huy chuyển nhượng xong hơn 51
triệu cổ phiếu ACB hôm 22/2. Trong đó, ông Trần Mộng Hùng, người
sáng lập, nguyên chủ tịch ACB cũng là cha ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch
HĐQT ACB chuyển nhượng gần 23 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, các cá nhân
này vẫn tiếp tục sở hữu gián tiếp ACB. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu
đều là các doanh nghiệp vừa được thành lập hồi tháng 11/2018



HVN: CEO Dương Trí Thành: Vietnam Airlines sẽ bay thẳng chuyến
đầu tiên đến Mỹ năm 2022. Tổng giám đốc Vietnam Airlines tiết lộ tham
vọng trong vòng 5 năm tới sẽ đưa Vietnam Airlines (VNA) trở thành hãng
hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á sau Singapore Airlines. Vietnam
Airlines đang xem xét đặt mua 50 – 100 máy bay Boeing Co. 737 Max
trong năm 2019. Hãng có thể mua thêm một số loại máy bay đường dài để
chuẩn bị cho đường bay tới California (Mỹ) trong tương lai.



TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Chủ tịch Dragon Capital: Không giải quyết vấn đề của NĐT nước ngoài, Việt Nam sẽ không nâng hạng được. "Nếu không
có một mô hình giải quyết những vấn đề của nhà đầu tư nước ngoài, mà chỉ bàn đi bàn lại việc loại hình kinh doanh nào có điều
kiện, ngành nào bị cấm, ngành nào có lộ trình… Tôi e rằng Việt Nam không bao giờ nâng hạng được", Chủ tịch Dragon Capital
chia sẻ.
 Hôm nay, CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế chính thức đưa hơn 15,2 triệu cổ phiếu HUB niêm yết trên HOSE. Giá tham chiếu
trong phiên giao dịch đầu tiên 25.000 đồng/cp, biên độ dao động +/- 20%.
 46 mã cổ phiếu niêm yết năm 2018: Vốn hóa bay hơi trên 60.000 tỉ đồng sau hơn một năm. Trong đó 10 doanh nghiệp (với
gần 182 triệu cổ phiếu) lên HNX và 36 doanh nghiệp (với gần 6,95 tỉ cổ phiếu) lên HOSE. Vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí niêm
yết của doanh nghiệp nhỏ nhất là CTCP Đầu tư và Phát triển TDT với 80,15 tỉ đồng, và lớn nhất là CTCP Vinhomes với 26.796 tỉ
đồng.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 HoREA kiến nghị hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội xuống
còn 3-3,5%/năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người có
thu nhập thấp ở đô thị,. Đồng thời, kiến nghị cho phép thí
điểm cho doanh nghiệp cũng được đầu tư phát triển phòng trọ
cho thuê có diện tích dưới 25 m2/phòng, để đáp ứng nhu cầu
và tạo ra sự cạnh tranh để các cá nhân, hộ gia đình nâng cấp
chất lượng và dịch vụ phòng trọ, nhà trọ hiện nay.

 Phố Wall tăng điểm sau khi Trump hoãn tăng
thuế với hàng hóa Trung Quốc. Dow Jones tăng
60,14 điểm, S&P 500 tăng 3,44 điểm, Nasdaq
tăng 26,92 điểm.
 Giá dầu giảm hơn 3%, phiên giảm mạnh nhất
kể từ đầu năm sau khi Tổng thống Donald
Trump kêu gọi OPEC nới lỏng kế hoạch thúc
đẩy giá dầu. Giá dầu Brent tương lai giảm 2,36
USD xuống 64,76 USD/thùng. Giá dầu WTI
giảm 1,78 USD xuống 55,48 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay gần như đi ngang dù đồng
USD suy yếu. Trên thị trường thế giới, giá vàng
giao ngay giảm 0,04% xuống mức 1.327,07
USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 tăng 0,02%
lên mức 1.329,80 USD/ounce.

 Moody’s đánh giá tích cực về tỷ suất sinh lợi của các ngân
hàng Việt khi ngày càng tăng nhờ chênh lệch giữa lãi suất
cho vay và lãi suất huy động ngày càng lớn cùng với chi phí
tín dụng thấp hơn. Nhờ đó, chất lượng tài sản của các ngân
hàng Việt Nam cũng được cải thiện. Moody’s chỉ rõ, mặc dù
tình hình tài chính của các ngân hàng Việt Nam có cải thiện,
nhưng việc các ngân hàng cạnh tranh gay gắt hơn để thu hút
các khoản đầu tư tư nhân sẽ khiến việc huy động vốn trở nên
khó khăn hơn trong năm 2019.

 Tỷ giá USD hôm nay lùi bước khi tâm lý yêu
thích rủi ro trở lại. Tỷ giá USD so với yen Nhật
giảm 0,01% xuống mức 111,05 yen. Tỷ giá euro
so với đồng bạc xanh tăng 0,03% lên mức
1,1361 USD, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,16%
lên mức 1,3122 USD.

 Đón thêm "sóng" vốn ngoại vào Việt Nam. Nhiều chuyên
gia tài chính cho rằng hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ
chức ở Việt Nam sẽ là cơ hội để Việt Nam ghi điểm với các
nhà đầu tư, sau khi CPTPP và Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam - EU kỳ vọng sẽ sớm được phê chuẩn vào đầu năm
sẽ tạo động lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
MSN
68.54
PVS
38.07
VCB
65.13
VGC
0.35
HPG
41.17
TV2
0.25
SSI
39.37
SRA
0.16
GEX
37.22
DHT
0.13
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
VRE
VJC
VHM
DHG
CII

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(53.23)
(37.17)
(29.89)
(28.22)
(18.35)

SHS
SHB
CEO
BVS
PGS

(3.16)
(2.51)
(1.82)
(0.56)
(0.27)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung
Ương 3

07/03/2019

Công ty Cổ phần Lilama 18

08/03/2019

Công ty Cổ phần Lilama 69-1

08/03/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền
thông Thanh Niên

14/03/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước
Vĩnh Long

14/03/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị
Đà Lạt

15/03/2019

