THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.05%

0.37%

Giá cuối ngày

994.03

108.88

KLGD (triệu cổ phiếu)

209.72

82.20

GTGD (tỷ đồng)

4,605.82

822

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

2,413,750

291,233

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

30.81

19.72

Số CP tăng giá

147

103

Số CP đứng giá

164

70

Số CP giảm giá

70

205

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu
huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Nội dung lấy ý kiến được thông báo là
nhằm xin chủ trương của ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác để bổ sung vốn hoạt
động sản xuất kinh doanh. Mức vốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.
 VCB: Vietcombank muốn bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines.
Cụ thể, Vietcombank đăng ký bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu thông qua giao
dịch khớp lệnh trên sàn. Nếu thực hiện thành công, ngân hàng này chỉ còn
sở hữu 14,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,044% vốn điều lệ. Giao dịch dự
kiến sẽ được thực hiện từ 12/3 đến 10/4.
 HPG: Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 200.000 tấn trong
tháng 2. Tháng 2, sản lượng thép xây dựng Hoà Phát đạt 200.000 tấn, tăng
21,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tiêu thụ này được đánh giá khá sao
vì tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày. Lũy kế 2 tháng đầu năm,
450.000 tấn thép xây dựng đã được doanh nghiệp cho ra thị trường, tăng
24,5%. Thị phần thép Hòa Phát là trên 26%, đứng đầu thị trường.
 CEE: Ngày 6/3, HĐQT đã có quyết định bán trọn lô 7,8 triệu cổ phần
sở hữu tại CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia với giá 110 tỷ đồng. Thời gian thực
hiện trong tháng 3 – tháng 4/2019.
 PHR: Kỳ vọng thoái vốn Nam Tân Uyên, cổ phiếu cao su Phước Hòa
tăng “phi mã” trong những tháng đầu năm. Phước Hòa hiện sở hữu 32,85%
cổ phần NTC tương đương 5,26 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, Phước Hòa
sẽ thoái hết vốn trong năm 2019 và hiện đang trong quá trình chờ văn bản
của Tập đoàn cao su Việt Nam.
 DXG: Dự kiến phát hành gần 77 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 22%.
Phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP, và phát hành 87,4 triệu cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2019,
DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

ADC

14% bằng tiền

08/03/19

HPB

15% bằng tiền

08/03/19

HDB

15% bằng tiền

08/03/19

SFC

30% bằng tiền

11/03/19

IDN

10% bằng tiền

11/03/19

SWC

30% bằng tiền

11/03/19

PJC

29% bằng tiền

11/03/19

SFC

30% bằng tiền

11/03/19

 DRL: Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính với sản lượng điện
thương phẩm đạt 74 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 93 tỷ đồng, lãi ròng
đạt gần 54 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, Công ty dự kiến chi trả cổ tức
cho cổ đông với tỷ lệ 53.35%, tăng gần 4% so với con số tỷ lệ chi trả năm
2018.
 TLD: Thông qua việc chào bán hơn 9,35 triệu cổ phiếu cho cổ đông

TIN SÀN HNX
 HEV: Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu
30 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,2 tỷ đồng và cổ tức theo tỷ lệ 13%.
 SJE: Ông Lưu Văn Hổ đã mua thành công 447.714 CP nâng số lượng cổ
phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 993.904 CP (tỷ lệ 5,43%).
Ngày trở thành cổ đông lớn là 25/02/2019.
 VMC: Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 hơn 1,530 tỷ đồng,
nhích 1% so với thực hiện được năm 2018. Điều đáng nói là Công ty chỉ kỳ
vọng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ năm 2019 bằng 38% thực hiện
được trong năm 2018, ở mức 44 tỷ đồng.
 VCR: Đã thông qua kế hoạch lãi ròng năm 2019 gần 3 tỷ đồng, và dự kiến
phát hành 3 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Phó Tổng giám đốc HNX: Triển khai hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ trong quý II. HNX sẽ ra mắt sản phẩm mới hợp
đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và nghiên cứu xây dựng hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu VNX200, mệnh
giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn. Phương thức thanh
toán là chuyển giao vật chất.
 Vạn Phát Hưng bị phạt do vi phạm quy định công bố thông tin. Theo đó, VPH bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không
đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
 Chứng khoán Rồng Việt: Trong tháng 3, nhà đầu tư kiên nhẫn chờ cơ hội hơn là mua đuổi. Sang tháng 3, với lịch trình nhiều
thông tin quan trọng như hai quỹ ETF cơ cấu danh mục, họp chính sách của Ủy ban thị trường mở, Brexit, đàm phán thương mại tiếp
tục diễn ra thì thị trường rất khó tăng nhanh và mạnh, mà thiên về trạng thái tích lũy.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Đến 25/2, tăng trưởng tín dụng nền kinh tế đạt 0,77%.
Cùng với đó, huy động vốn toàn nền kinh tế tăng 1%, tổng
phương tiện thanh toán tăng 2,11%. Mặt bằng lãi suất được
đánh giá ổn định, lãi suất huy động bằng VND phổ biến giữ
ở mức 0,5 - 7,3% các kì hạn. Công tác điều hành trong tháng
tập trung vào điều tiết tiền tệ hợp lý, hỗ trợ thanh khoản hệ
thống và đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế trong
dịp Tết.

 Phố Wall giảm phiên thứ 4 liên tiếp, sau khi
ngân hàng trung ương châu Âu thông báo sẽ
hoãn tăng lãi suất và cung cấp các khoản nợ giá
rẻ cho các ngân hàng, làm dấy lên lo ngại về tăng
trưởng toàn cầu. Dow Jones giảm 200,23 điểm,
S&P 500 giảm 22,52 điểm, Nasdaq giảm 84,46
điểm.
 Giá dầu tăng sau một phiên đầy biến động do
ảnh hưởng từ lực cầu năng lượng khá cao từ Mỹ
và lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá dầu
WTI tương lai tăng 51 cent lên 56,73
USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai tăng 34
cent lên 66,73 USD/thùng.

 Bộ Kế hoạch & Đầu tư hạ dự báo, GDP quý I ước tăng
6,58%, dưới mức của phương án kịch bản tăng trưởng kinh
tế thấp được xây dựng vào tháng 11/2018. Theo Bộ KHĐT,
kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức không nhỏ. Bộ chỉ ra thách thức từ nguy cơ lẩn
tránh xuất xứ hàng hóa của một số nước vào Việt Nam. Chuỗi
cung ứng thay đổi khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
ngày càng gia tăng cũng sẽ tác động đến kinh tế Việt Nam.

 Giá vàng giảm nhẹ do USD tăng giá so với
euro, sau khi ECB hoãn tăng lãi suất. Giá vàng
giao ngay giảm 0,8 USD xuống 1.285,2
USD/ounce. Giá vàng tương lai giảm 0,1%
xuống 1.286,1 USD/ounce.

 Thêm 695 tỷ đồng vốn điều lệ tại các doanh nghiệp bảo hiểm
phi nhân thọ. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.280 tỷ đồng, tăng
4,8% so với cùng kỳ 2017 nhờ lợi nhuận tích lũy cùng với phần
góp vốn thêm của các cổ đông. Một số chỉ tiêu cơ bản duy trì
tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản ước đạt 81.806 tỷ đồng,
tăng 8,5% so với năm 2017.

 Đồng USD chạm mức đỉnh năm 2019 mới so
với các đồng tiền chủ chốt khác khi các trader
cho rằng Mỹ sẽ có kết quả tốt hơn so với châu
Âu trong vài tháng tới.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
E1VFVN30
87.24
PVS
17.57
VRE
32.70
VGC
10.22
VCB
21.35
CEO
4.67
PLX
17.19
DTD
1.03
BWE
14.01
DHT
0.15
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
DHG
YEG
VHM
VJC
FLC

GTGD (tỷ)
(34.24)
(32.93)
(24.97)
(21.49)
(19.65)

MÃ
SHS
SHB
BCC
VGS
HGM

SÀN

HNX

GTGD (tỷ)
(4.25)
(2.84)
(1.83)
(1.04)
(0.69)

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Truyền thông nghe
nhìn Hà Nội

28/03/2019

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

