THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

Biến động (%)
Giá cuối ngày

0.77%

0.40%

1011.86

110.88

229.85

48.29

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

TIN SÀN HOSE

HNX

5,306.42

695

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-2,775,600

-590,033

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-79.27

-14.73

Số CP tăng giá

174

94

Số CP đứng giá

134

68

Số CP giảm giá

73

216

 REE: Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm
2018. Cụ thể, Năm 2019 Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 5.577 tỷ đồng
doanh thu, tăng 10,1% so với năm 2018, trong đó dự kiến doanh thu từ
mảng cơ điện lạnh vẫn là chủ lực với 3.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,6%
tổng doanh thu cả năm. Doanh thu từ mảng văn phòng cho thuê ước đạt 836
tỷ đồng, mảng điện và nước ước khoảng 772 tỷ đồng, bất động sản dự kiến
đạt 369 tỷ đồng.
 HPG: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý không còn là cổ đông lớn
của Hòa Phát. Cụ thể, Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa bán ra
500 nghìn cổ phiếu HPG, qua đó giảm lượng sở hữu xuống 106,08 triệu cổ
phiếu, tương ứng 4,986% lượng cổ phiếu lưu hành do đó, Dragon Capital
quản lý không còn là cổ đông lớn của Hòa Phát kể từ ngày 14/3/2019.
 SAM: HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3 tới
đây kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 3.575 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 22% so với thực hiện
năm 2018. Bên cạnh đó, HĐQT cung có đề xuất chào bán cho cổ đông hiện
hữu gần 93,5 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
 HSG: Tập đoàn Hoa Sen liên tục xuất khẩu các đơn hàng lớn và khánh
thành Nhà máy mới. Ngày 16/3/2019, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Lễ khánh
thành Nhà máy Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen, công bố triển khai thành
công hệ thống ERP và Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến
Anh, Đức, Ý tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 NLG: Năm 2019, NLG đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.485 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế là 1.002 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2018. Thu
nhập trên mỗi cổ phần năm 2019 (EPS) đạt 3.699 đồng/cổ phần.
 YEG: Sau 11 phiên giảm sàn liên tục, Yeah1 sẽ chi vài trăm tỷ đồng
mua lại cổ phiếu để "bảo vệ lợi ích cổ đông". Theo đó, thay vì mua
600.000 cổ phiếu quỹ như phương án ban đầu, HĐQT công ty quyết định
đăng ký mua lại tối đa 3.127.990 cổ phiếu, tương đương 10% lượng cổ
phiếu đang lưu hành của công ty. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày
kể từ khi được UBCK chấp thuận.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

NNG

0.083% bằng cổ phiếu

19/03/19

DBD

15% bằng tiền

19/03/19

HPT

10% bằng tiền

20/03/19

NVB

Phát hành giá 10.000
đồng, tỷ lệ 100:62

20/03/19

PPC

10% bằng tiền

21/03/19

THI

15% bằng tiền

21/03/19

PMC

14% bằng tiền

21/03/19

LBM

10% bằng tiền

22/03/19

 HBC: Pyn Elite Fund bán 2 triệu cổ phiếu Hòa Bình giảm tỷ lệ sở hữu
xuống gần 14%. Theo báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, Pyn
Elite Fund vừa bán ra 2,44 triệu cổ phiếu HBC, qua đó giảm lượng nắm giữ
xuống còn 27,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,96% lượng cổ phiếu lưu hành.
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Pyn Elite Fund là 8/3/2019.

TIN SÀN HNX
 MBS: Đặt mục tiêu lãi tăng 78%, nâng vốn lên hơn 1.700 tỷ đồng. Cụ thể,
công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1.171 tỷ và lãi trước thuế
360 tỷ đồng, tăng 11% và 78% so với năm 2018. Ngoài ra, mục tiêu của công
ty là lọt top 5 công ty chứng khoán thị phần trung bình sàn HoSE và HNX,
thị phần phái sinh và hoạt động tư vấn tài chính.
 VT1: Một cổ phiếu tăng 120% sau 1 tuần.. Sau hơn 2 tháng mất thanh
khoản, VT1 có phiên "leo dốc" thứ năm liên tiếp, tăng 120%. Trước đó, ngày
12/3 là phiên đầu tiên có giao dịch trở lại, cổ phiếu VT1 tăng 40%.
 LPB: LienVietPostBank bất ngờ lùi lịch họp cổ đông gần 1 tháng. Ngân
hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - LPB) vừa thông báo sẽ
lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Cụ thể, thay vì tổ chức
ngày 28/3 như kế hoạch ban đầu, ngân hàng sẽ họp vào 24/4 tại TP.HCM.
Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 28/2/2019.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 HNX đưa PCG, VTS và LDP vào diện cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm. HNX sẽ có thông
báo về việc đưa các cổ phiếu nêu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi các công ty này khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình
trạng chúng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.
 VAFI: Ngân sách có thêm hàng trăm tỷ USD nếu buộc doanh nghiệp Nhà nước niêm yết. Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài
chính, việc sửa Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp cần đảm bảo mục tiêu thu hút vốn, công nghệ cho nền kinh tế, doanh nghiệp và
ngân sách. Vì thế, nếu các luật này chỉ sửa đổi ít, sẽ tiếp tục là trở ngại lớn cho doanh nghiệp.
 NamABank muốn lên sàn HOSE trong năm 2019. Tại Đại hội sắp tới, HĐQT NamABank sẽ cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua
việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Ngân hàng tại HOSE và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cũng như
phương án tăng vốn điều lệ năm 2019

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Phố Wall tăng điểm trong bối cảnh nhà đầu tư
mong chờ Fed sẽ tái khẳng định cam kết “kiên
nhẫn hơn” khi tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 19
– 20/3. Dow Jones tăng 65,23 điểm, S&P 500
tăng 10,46 điểm, Nasdaq tăng 25,95 điểm.
 Giá dầu tăng gần chạm đỉnh 4 tháng, nhờ
triển vọng OPEC gia hạn chính sách cắt giảm
nguồn cung và dấu hiệu cho thấy tồn kho dầu
Mỹ giảm. Giá dầu Brent tăng 38 cent lên 67,54
USD/thùng, Giá dầu WTI tăng 57 cent lên 59,09
USD/thùng.
 Giá vàng thế giới giảm nhưng vẫn trên mốc
1.300 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed sẽ giữ
nguyên lãi suất trong tuần này. Giá vàng giao
ngay gần như đi ngang ở mức 1.301,84
USD/ounce, giá vàng giao tháng 4 giảm 0,1%
xuống mức 1.301,50 USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay đi ngang trước thềm cuộc
họp Fed. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02%
xuống mức 111,41 yen. Tỷ giá euro so với đồng
bạc xanh giảm 0,01% xuống mức 1,1336 USD.


 Apple, Amazon, Qualcomm đến Việt Nam tìm hiểu cộng
đồng startup công nghệ. Đoàn doanh nghiệp gồm nhiều tên
tuổi của Mỹ như Apple, Agoda, Google, HP, Microsoft,
Netflix, Qualcomm, 3M, Dow, JUUL vừa đến Việt Nam tìm
hiểu về cộng đồng startup, thị trường viễn thông, thương mại
điện tử… để phát triển cơ hội hợp tác.
 Tỷ giá ngân hàng tăng sau nhiều ngày lặng sóng. Sau một
thời gian dài diễn biến ổn định, tỷ giá USD tại các ngân hàng
có xu hướng tăng trong ngày hôm qua, Hiện, giá mua USD ở
các ngân hàng dao động từ 23.130 – 23.160 VND/USD, trong
khi bán ra từ 23.240 – 23.261 VND/USD. Trên thị trường chợ
đen, giá mua – bán USD chợ đen ở mức 23.210 – 23.230
VND/USD, tỷ giá trung tâm được NHNN giảm 5 đồng xuống
22.952 VND/USD
 Giới hạn sở hữu cổ phần ngân hàng: Giảm thiểu sở hữu
chéo. Từ ngày 1/3/2019, Thông tư 46 của NHNN quy định về
thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ
đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông
đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD
khác chính thức có hiệu lực. Đó là nỗ lực của NHNN trong
giải quyết sở hữu chéo để giảm thiểu một số cá nhân/tập thể
có mục đích lợi dụng quyền lợi để trục lợi từ đó gây bất ổn
cho hệ thống.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
CTG
55.19
CEO
3.35
VCB
34.07
AMV
0.72
E1VFVN30
28.50
CDN
0.13
VIC
27.41
SRA
0.11
PLX
27.40
HMH
0.07
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
VNM
BID
NBB
POW
HBC

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(65.78)
(48.03)
(30.45)
(29.07)
(20.28)

TNG
VGC
SHB
PLC
PVS

(11.86)
(4.83)
(0.53)
(0.49)
(0.48)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Truyền thông nghe
nhìn Hà Nội

28/03/2019

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

29/03/2019

Ban quản lý nhà máy nước thị trấn
Yên Thành

01/04/2019

Công ty Cổ phần Du lịch MêKôngMỹ Tho

25/03/2019

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật
liệu Xây dựng Lâm Đồng

26/03/2019

Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng
Lợi

28/03/2019

