THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.66%

-0.25%

Giá cuối ngày

981.91

107.43

KLGD (triệu cổ phiếu)

158.98

33.23

GTGD (tỷ đồng)

3411.486

458.17

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

(152,370)

1,258,564

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

78.2

25.45

Số CP tăng giá

113

68

Số CP đứng giá

183

77

Số CP giảm giá

85

233

 TPB: MobiFone sẽ chào bán 7,11 triệu cổ phiếu ở TPBank trên sàn, giá
không thấp hơn 20.750 đồng/cp và giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao
dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông
tin. Dự kiến thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019.
 VNM: Vinamilk đặt mục tiêu LNST 2019 tăng 2,5% lên 10.480 tỷ, cổ
tức tối thiểu 50% bằng tiền. Cũng tại Đại hội sắp tới, Vinamilk dự trình
cổ đông ĐHĐCĐ phê chuẩn bổ sung hoạt động "mua bán đường (không
hoạt động tại trụ sở)" vào ngành nghề "Bán buôn thực phẩm".
 VJC: Vietjet công bố báo cáo kiểm toán 2018: Hoạt động kinh doanh
chính tiếp tục tăng trưởng tới 49%, doanh thu quốc tế đã vượt qua
doanh thu nội địa. Năm 2018, tổng lượng khách vận chuyển của Vietjet
đạt hơn 23 triệu lượt, dẫn đầu thị trường nội địa, số đường bay quốc tế tăng
lên 66 đường chiếm gần 2/3 tổng đường bay của hãng.
 GEX: Gelex đầu tư thêm BĐS khu công nghiệp, đặt kế hoạch lợi nhuận
giảm 10%. GEX đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất
16.700 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lợi nhuận trước thuế thu về 1.380 tỷ,
giảm 10% so với kết quả năm 2018. Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ
15% cho năm 2019.
 MPC: Minh Phú xuất khẩu 71,7 triệu USD trong 2 tháng đầu năm. Lũy
kế 2 tháng đầu năm, Minh Phú xuất khẩu được 6.254 tấn. Từ đó, công ty
ghi nhận doanh số 71,7 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước nhưng
chỉ mới hoàn thành 8% kế hoạch năm. Trong đó thị trường Mỹ vẫn dẫn đầu
với doanh số tăng 11% lên 27,87 triệu USD.
 CTS: Vietinbank Securities đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 215 tỷ
đồng, tăng tỷ lệ cổ tức lên 12%. Trong quý 1/2019, lợi nhuận Vietinbank
Securities (CTS) ước đạt 57 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thực hiện khoảng
2 tỷ đồng và thực hiện chưa thực hiện khoảng 55 tỷ đồng.
 PTB: Dự án mua lại từ HAGL sẽ ban giao nhà vào năm 2020, mảng gỗ
tiếp tục tăng trưởng 30% do hưởng lợi hiệp định thương mại. Đồng
thời, PTB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu 5.865
tỷ đồng doanh thu - tăng 23% so với cùng kỳ. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế
458 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

EMC

Quyền mua giá 10.000;
tỷ lệ 3:1

12/04/19

DBC

10% bằng cổ phiếu

12/04/19

NDN

6% bằng tiền

12/04/19

SGC

15% bằng tiền

12/04/19

TB8

7% bằng tiền

16/04/19

NHT

50% bằng cổ phiếu

16/04/19

BWA

4% bằng tiền

17/04/19

TVP

10% bằng tiền

18/04/19

 SCD: Thaibev hỗ trợ đưa thương hiệu Xá xị Chương Dương trở lại.
SCD đặt kế hoạch doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt
gần 333 tỷ và 10 tỷ đồng, tương đương tăng 20% và 84% so với 2018.

TIN SÀN HNX
 VTP: Viettel Post đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 36% trong năm
2019. Năm 2019, Viettel Post đặt kế hoạch Tổng doanh thu bán hàng 6.723
tỷ đồng – tăng 36,58%; Lợi nhuận sau thuế 380,23 tỷ đồng – tăng 36,27% so
với năm trước. Tổng tài sản dự kiến tăng 34,25% lên 3.804,9 tỷ đồng.
 HND: Kế hoạch lãi trước thuế 360 tỷ đồng năm 2019. Dự kiến sản lượng
phát điện năm 2019 ước khoảng 7.782 triệu kWh và sản lượng giao nhận đạt
7.062 triệu kWh. Trong năm 2019 công ty tiếp tục thực hiện vận hành các tổ
máy đảm bảo kế hoạch phát điện, đồng thời triển khai dự án nâng cấp hệ
thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2
 WCS: Thu về 2 đồng lãi 1 đồng, Bến xe Miền Tây trả lương bình quân
hơn 22 triệu đồng tháng, CBNV được đi du lịch Hàn Quốc. Năm 2019,
công ty đặt kế hoạch vận chuyển 11,729 triệu lượt khách (xấp xỉ năm ngoái),
doanh thu 153,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66,8 tỷ đồng.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 NĐT nước ngoài được phép dùng ngoại hối để ký quỹ khi mua cổ phần DNNN. NHNN bổ sung ba trường hợp được sử dụng
ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần, phần vốn góp Nhà nước tại các doanh
nghiệp.
 Vinalines sắp chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Vinalines dự định sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông; thành lập,
đăng kí doanh Công ty cổ phần và chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt công ty cổ phần trong quí II năm nay sau khi làm việc với Bộ Tài
chính để có văn bản hướng dẫn xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 KBSV: VN-Index vượt lên 1,000 điểm vào cuối quý 2. Trên cơ sở ổn định về mặt vĩ mô cũng như mức tăng trưởng vừa phải trong
hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết, CTCK KB Việt Nam kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ hồi phục về cuối quý
2/2019 và duy trì trên mốc 1,000 điểm nhờ được hỗ trợ bởi xu hướng mua ròng của khối ngoại.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Xuất siêu 1,41 tỷ USD sau 3 tháng. Theo số liệu vừa công
bố của Tổng cục Hải quan, hết tháng 3, tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 116 tỷ USD. Trong đó, xuất
khẩu đạt 58,86 tỷ USD, nhập khẩu đạt 57,45 tỷ USD. 5 nhóm
mặt hàng điện thoại và các loại linh kiện, máy vi tính, dệt
may, máy móc thiết bị phụ tùng, da giày vẫn tiếp tục xuất
khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng 3.

 Phố Wall tăng điểm trong bối cảnh lạm phát tại
Mỹ vẫn được kiểm soát và nội dung chi tiết cuộc
họp chính sách của Fed hồi tháng 3 không có
yếu tố bất ngờ. Dow Jones tăng 6,58 điểm, S&P
500 tăng 10,01 điểm, Nasdaq tăng 54,97 điểm.
 Giá dầu tăng hơn 1% sau khi số liệu cho thấy
tồn kho xăng tại Mỹ giảm mạnh, xóa bỏ tác động
từ việc tồn kho dầu thô cao nhất 17 tháng. Giá
dầu Brent tương lai tăng 1,12 USD lên 71,73
USD/thùng, giá dầu WTI tương lai tăng 63 cent
lên 64,61 USD/thùng.

 Nhà đầu tư ngoại 'thèm' các ngân hàng yếu kém. Theo Ủy
ban Giám sát tài chính Quốc gia, gần đây liên tiếp có nhiều
nhà đầu tư nước ngoài mong muốn tham gia tái cơ cấu các
ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém của Việt Nam. Cụ thể,
Tập đoàn J Trust của Nhật Bản quan tâm đến việc tham gia
cơ cấu lại Ngân hàng Xây dựng. Một nhà đầu tư Nhật Bản
khác cũng đang xem xét mua lại Ocean Bank.

 Vàng đạt đỉnh hai tuần nhờ chính sách ôn hòa
của ECB. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên
1.311,20 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6
giảm 0,13% xuống 1.312,15 USD/ounce.
 Tỷ giá USD tiếp tục giảm so với các đồng tiền
chủ chốt vì biên bản họp Fed trong tháng 3 được
công bố. Tỷ giá USD so với yen Nhật không đổi,
giữ ở mức xuống còn 111,00 yen. Tỷ giá euro so
với USD tăng 0,02% lên 1,1275 USD.

 NHNN: Kiểm soát tín dụng trên địa bàn "sốt đất". Mới
đây, Thống đốc NHNN vừa mới công bố văn bản số
2438/NHNN-TD yêu cầu NHNN phải theo dõi, nắm bắt tình
hình thị trường bất động sản và việc cấp tín dụng của các
TCTD đối với lĩnh vực này trên địa bàn, đặc biệt tại các tỉnh,
thành phố, các khu vực có hiện tượng "sốt đất".Bên cạnh đó,
NHNN tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín
dụng, đặc biệt là tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VNM
60.56
PVS
15.31
VRE
32.09
VGC
10.29
VHM
28.70
PPS
0.21
MSH
16.91
TTT
0.15
MSN
16.67
HAD
0.14
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

CTD
AAA
VJC
PVD
KDH

(51.44)
(40.59)
(37.72)
(8.81)
(6.27)

VCS
NTP
DGC
VSA
DNP

(0.34)
(0.32)
(0.10)
(0.08)
(0.06)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
thương

19/04/2019

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

26/04/2019

Công ty TNHH MTV Cà phê
Thuận An

26/04/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh

16/04/2019

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Cần Thơ

03/05/2019

