THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.28%

-0.22%

Giá cuối ngày

985.81

107.48

KLGD (triệu cổ phiếu)

234.19

29.28

GTGD (tỷ đồng)

4765.41

411.61

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

3,563,730

124,145

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

259.98

4.72

Số CP tăng giá

142

82

Số CP đứng giá

150

84

Số CP giảm giá

89

213

 MSN: Khối ngoại mua ròng MSN với giá trị lên đến 2.188 tỷ đồng trong
quý I. trong đó có đến 1.541 tỷ đồng là đến từ giao dịch thỏa thuận.
 VIC: Vingroup chuyển nhượng cổ phần Đô thị Ngôi sao Phương Nam.
VIC thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty con là CTCP
Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam. Việc chuyển
nhượng này, theo Vingroup là nhằm mục đích tái cơ cấu.
 PDR: Phát Đạt mở bán thành công khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả. Sau
hai tháng mở bán, Phát Đạt cho biết đã bán đến 90% số lượng sản phẩm, và
dự kiến sẽ bán hết toàn bộ vào cuối tháng 4.
 VCB: Cuối năm 2018 nợ xấu của VietinBank bán cho VAMC lại tăng
vọt lên 13.400 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy, đến cuối năm 2018, VietinBank
còn 13.426 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, trong đó đã
trích lập dự phòng 2.230 tỷ đồng. Số trái phiếu đặc biệt tại thời điểm cuối
năm 2018 gấp 5,4 lần cuối năm 2017.
 LBM: CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, Công ty mẹ đã
mua vào hơn 978.000 cổ phiếu LBM thông qua phương thức đấu giá trong
đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn của LBM. Sau giao dịch, Đầu tư và Xây
dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã nâng sở hữu tại LBM lên hơn 6 triệu cổ phiếu,
tỷ lệ 70,6%.
 ASM: Quyết định nhận chuyển nhượng 25,5 triệu cổ phần, tương ứng
85%/vốn tại CTCP Điện mặt trời EuroPlast Long An. Thời gian hoàn tất
trong tháng 4/2019.
 HT1: Năm 2019 đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 6,58% so với cùng
kỳ, ước đạt khoảng 8.927 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 917 tỷ
đồng, tăng 13,77% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.
 HPG: Ông Tạ Tuấn Dương, con ông Tạ Tuấn Quang – Thành viên
HĐQT đã mua vào 100.000 cổ phiếu HPG từ ngày 05/3 đến 01/4 theo
phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dương đã nắm giữ hơn 272.000
cổ phiếu HPG. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, vợ ông Tạ Tuấn Quang cũng đã
hoàn tất việc mua vào 100.000 cổ phiếu HPG cùng thời gian và phương
thức nêu trên, qua đó, nâng số lượng cổ phiếu HPG nắm giữ hơn hơn
370.000 cổ phiếu.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

VGG

35% bằng tiền

03/04/19

KCE

10% bằng tiền

03/04/19

CMF

30% bằng tiền

04/04/19

MBB

6% bằng tiền

05/04/19

SEB

10% bằng tiền

05/04/19

QCC

10% bằng tiền

05/04/19

TCS

10% bằng tiền

09/04/19

BMF

Quyền mua giá 20.000;
tỷ lệ 1:1

09/04/19

 DIG: Bị phạt và truy thu thuế hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, tiền truy thu
thuế qua thanh tra là 10,57 tỷ đồng, gồm thuế GTGT 415 triệu đồng, thuế
TNDN 7,89 tỷ đồng và thuế TNDN tạm tính 1% là 2,26 tỷ đồng.

TIN SÀN HNX
 VGC: Viglacera "hoãn" ngày niêm yết trên HoSE để thực hiện thoái vốn
Nhà nước. Viglacera sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên HoSE
trong tháng 4/2019 và hoàn tất các thủ tục chuyển sàn niêm yết sang HoSE
trong tháng 5/2019.
 BOT: Ông Ngô Tiến Cường - anh trai Chủ tịch Ngô Tiến Cương dự kiến
sẽ thực hiện bán 1,7 triệu cp trong khoảng thời gian từ 03-26/04/2019, để
phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch sẽ tiến hành theo phương thức
thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu các giao dịch thành công hoàn toàn, ông
Cường sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại BOT từ 4,54% xuống còn 0,29%.
 ACB: Muốn dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên. Ngân hàng sẽ
trình cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối
cho người lao động và dự kiến ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bán cổ
phiếu quỹ.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Mục tiêu 5% người dân đầu tư và cơ hội cho công ty chứng khoán có tài chính mạnh. Ðề án Cơ cấu lại Thị trường chứng
khoán và thị trường bảo hiểm 2020 - 2025 đưa ra mục tiêu số lượng nhà đầu tư đạt 3% dân số vào 2020 và 5% vào năm 2025, mục
tiêu tới 2020 quy mô của thị trường chứng khoán đạt 100%GDP và 120% GDP vào năm 2025.
 Sửa Luật Chứng khoán: Đề xuất nâng gấp rưỡi mức tiền phạt. Dự thảo luật quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi
phạm hành chính là 3 tỷ đồng (hiện tại là 2 tỷ đồng) đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (hiện tại là 1 tỷ đồng) để có chế
tài đủ mạnh, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.
 Huy động trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu giảm 24%. Trong tháng 3/2019, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động
được tổng cộng 14.275 tỷ đồng trái phiếu, giảm 24% so với tháng liền trước. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng
3/2019 đạt 52%. Khối lượng đặt thầu của tháng 3 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Hơn một nửa doanh nghiệp nước ngoài dự định mở rộng
đầu tư ở Việt Nam. Điều tra với 1.500 doanh nghiệp FDI
đang hoạt động Việt Nam cho thấy, hơn một nửa số doanh
nghiệp FDI báo lãi trong năm 2018, có 58,2% số doanh
nghiệp cho biết sẽ tăng quy mô lao động và 56% doanh
nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong 2 năm
tới.

 Chứng khoán Mỹ trái chiều do Dow Jones
giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp khi cổ phiếu
dược phẩm Walgreens Boots Alliance giảm
mạnh. Dow Jones giảm 79,29 điểm, S&P 500
chỉ tăng 0,05 điểm, Nasdaq tăng 19,78 điểm.
 Giá dầu lập đỉnh mới trong năm nay nhờ triển
vọng nguồn cung thắt chắt hơn nữa do Iran bị
trừng phạt thêm còn sản xuất tại Venezuela bị
gián đoạn. Giá dầu Brent tương lai tăng 36 cent
lên 69,37 USD/thùng, tiến sát 70 USD/thùng,
Giá dầu WTI tăng 99 cent lên 62,58 USD/thùng.

 Các ngân hàng bất ngờ "rụt rè" với mục tiêu lợi nhuận
năm 2019. Sau khi tăng trưởng 30-40%, thậm chí là tăng gấp
2, gấp 3 lần trong năm 2017 và 2018; các ngân hàng lại tỏ ra
khá dè dặt với chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay.
Và cũng chưa ngân hàng nào chính thức thông báo mục tiêu
lợi nhuận tăng trên 30%. Trên thực tế, lợi nhuận của ngành
ngân hàng được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại với lý do vì
tăng trưởng tín dụng thấp hơn và nguồn thu đột biến cũng
không còn dồi dào như những năm trước.

 Giá vàngphục hồi từ đáy gần 4 tuần nhờ thị
trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Giá vàng
giao ngay tăng 4,8 USD lên 1.292,1 USD/ounce.
Giá vàng tương lai tăng 0,1% lên 1.295,4
USD/ounce.
 USD tăng nhẹ so với euro vì giới đầu tư đánh
giá triển vọng tăng trưởng quốc tế và các ngân
hàng trung ương Mỹ, châu Âu có thể sẽ không
sớm tăng lãi suất. Tỷ giá USD so với yen Nhật
giảm 0,03% xuống còn 111,28 yen. Tỷ giá
euro so với USD tăng nhẹ 0.01% lên 1,1204
USD. Tỷ giá đồng bảng Anh cũng tăng 0,03 %

 Đầu tư châu Á đổ vào tài chính Việt. Tính đến ngày 20/3,
tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần
của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với
cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong các quý I của 3
năm gần đây.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
MSN
107.19
VGC
15.15
VIC
66.28
DGC
0.79
VNM
35.02
ART
0.57
VCB
22.94
SHB
0.20
CTI
18.82
HMH
0.10
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HDB
VJC
POW
BID
HCM

(22.54)
(17.72)
(13.98)
(11.45)
(7.97)

PVS
CEO
THB
PVC
VCG

(5.97)
(3.81)
0.77
(0.36)
(0.30)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

ông ty TNHH MTV Môi trường và
Công trình Đô thị Hưng Yên

26/04/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước
Thanh Hóa

03/04/2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
thương

19/04/2019

Công ty TNHH MTV Cà phê
Thuận An

26/04/2019

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ
giới Đắk Nông

08/04/2019

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019

