THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.41%

0.13%

Giá cuối ngày

985.95

107.43

KLGD (triệu cổ phiếu)

128.94

22.35

GTGD (tỷ đồng)

2570.49

305.37

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

(2,350,530)

392,770

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-62.44

7.48

Số CP tăng giá

161

77

Số CP đứng giá

138

70

Số CP giảm giá

82

231

 VRE: Mở mới 13 trung tâm thương mại, năm 2019 là bản lề tập trung
vào các đại dự án Vincom Mega Mall. Vincom Retail đặt mục tiêu doanh
thu thuần năm 2019 ước đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 6,3% so với doanh
thu 2018. Và lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 2.700 tỷ đồng, ước tăng
trưởng 11,9%.
 VCB: Vietcombank kiến nghị Chính phủ gỡ khó chuyện tăng vốn điều
lệ, muốn nâng lên 57.200 tỷ vào năm 2020. Vốn điều lệ hiện tại của ngân
hàng là hơn 37.000 tỷ. Theo ông Nghiêm Xuân Thành mặc dù đã thành
công phát hành riêng lẻ cho NĐT nước ngoài với tổng giá trị 6.180 tỷ đồng
trong năm 2018 nhưng so với kế hoạch đề ra thì nhu cầu tăng vốn của
Vietcombank vẫn còn lớn.
 AAA: Kallang Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 2,25 triệu cổ phiếu AAA
trong ngày 09/4. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại AAA
xuống còn hơn 10,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,16%.
 VNM: Vinamilk chính thức chào mua công khai gần 47% cổ phần
GTNFoods với mức giá thấp hơn giá thị trường. Cụ thể, Vinamilk chào
mua 116,71 triệu cổ phần GTN, tương ứng 46,68% lượng cổ phần đang lưu
hành của GTN. Nếu giao dịch diễn ra thành công, Vinamilk sẽ nắm giữ
122,5 triệu cổ phần GTN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%.
 PDR: Ngày 10/4, HĐQT chấp thuận chủ trương vay vốn nước ngoài số
tiền 22,5 triệu USD, bên cho vay là Vietnam New Urban Center PL, thời
gian vay dự kiến trong 2 năm. Số tiền vay dự kiến được sử dụng để đầu tư
dự án Khu thương mại và văn phòng thuộc Phân khu số 4 của Khu đô thị
du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. PDR cũng mới có thông báo
phát hành hơn 61,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức.
 DXG: Đất Xanh phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi
29.228 đồng, cao hơn 30% thị giá hiện tại. Theo đó DXG sẽ phát hành
234 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 234
tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán KIS (là người được ủy
thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1). Trái
phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 7%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

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

 VCI: Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 17,3% trong
năm 2019. Cụ thể, kế hoạch thận trọng hơn với doanh thu dự kiến đạt 1.653
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm trước,
kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VCSC ghi nhận mức giảm 17,3%.

Ngày
GDKHQ

TIN SÀN HNX
 VSN: Vissan đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng
doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt đạt 4.850 tỷ đồng và
200 tỷ đồng, tương ứng tăng 9% và 14% so với năm 2018.
 VNT: CTCP VNT Holdings, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 1,22 triệu
cổ phiếu VNT từ ngày 12/4 đến 09/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp
lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,35 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ
11,38%.
 HPI: Từ lãi ròng 89 tỷ sau kiểm toán thua lỗ hơn 151 tỷ đồng, Khu công
nghiệp Hiệp Phước nói gì. Doanh thu tăng dẫn đến chi phí giá vốn Khu công
nghiệp Hiệp Phước cũng tăng, tổng chi phí theo đó tăng 191%, tức tăng hơn
749 tỷ đồng - trong đó đã bao gồm ảnh hưởng của việc cập nhật lại tiền thuê
đất phải nộp một lần cho Nhà nước theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Vi phạm công bố thông tin, doanh nghiệp sẽ bị hạn chế gọi vốn. Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị
trường chứng khoán sẽ được bổ sung các chế tài nghiêm khắc. Theo các nhà đầu tư này, mức xử phạt chưa đủ tính răn đe, doanh
nghiệp không “sợ” nên mới có tình trạng “tái đi tái lại” như thế.
 GoldenGate bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Cụ thể, GoldenGate đã công bố thông tin không đúng thời
hạn về ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu theo văn bản thỏa thuận ký với trái chủ Yellow Star
Investment 1 Pte.Ltd và về việc tiêu hủy 1,900 cổ phiếu quỹ ngày 19/03/2018 để giảm vốn điều lệ.
 Sẽ niêm yết 3-5 ngân hàng tại nước ngoài. Đến cuối 2025, ngành Ngân hàng phấn đấu có ít nhất 2-3 ngân hàng trong top lớn
nhất châu Á, 3-5 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Tất cả ngân hàng thương mại trong giai đoạn này
sẽ phải áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Phố Wall giảm nhẹ trong bối cảnh lo ngại về
tăng trưởng kinh tế toàn cầu lấn át ảnh hưởng từ
số liệu tích cực và nhà đầu tư đang chờ diễn biến
của mùa báo cáo lợi nhuận quý I. Dow Jones
giảm 14,11 điểm, S&P 500 đi ngang, Nasdaq
giảm 16,89 điểm.

 NHNN lên kế hoạch giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung
hạn, dài hạn xuống còn 30% trong năm 2021 hoặc 2022.
NHNN cho biết việc điều chỉnh tỉ lệ này là để phù hợp với
chủ trương của Chính phủ và tình hình thực tế của ngân hàng;
từng bước kiểm soát được rủi ro thanh khoản trước những
thay đổi của các yếu tố từ trong và ngoài nước.

 Giá dầu giảm sau khi các nguồn tin tiết lộ
OPEC có thể tăng sản lượng từ tháng 7 nếu
nguồn cung từ Iran và Venezuela giảm hơn nữa
còn giá dầu tiếp tục tăng. Giá dầu Brent tương
lai giảm 90 cent xuống 70,83 USD/thùng. Giá
dầu WTI tương lai giảm 1,03 USD xuống 63,58
USD/thùng.

 Bộ Công Thương ký khung hợp tác về công nghiệp, năng
lượng với Siemens. Thoả thuận khung để thực hiện kế hoạch
xây dựng “Lộ trình cơ sở hạ tầng thông minh cho Việt Nam".
Mục tiêu tổng thể là đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia
công nghiệp và theo đuổi tăng trưởng bền vững. Các mục tiêu
cụ thể là đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục và bền
vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, thực hiện Chiến
lược Tăng trưởng Xanh và phát triển kế hoạch đầu tư hạ tầng.

 Giá vàng giảm hơn 1% khi dữ liệu kinh tế
mạnh mẽ của Mỹ trợ giá USD. Giá vàng giao
ngay giảm 1,3% xuống còn 1.290,34
USD/ounce. Giá hợp đồng vàng giao sau của
Mỹ giảm 1,6% xuống 1.293,3 USD.

 Dệt may với CPTPP: Xuất khẩu khó về xuất xứ, nhập
khẩu khó về nguyên liệu. Bên cạnh những cơ hội về thị
trường mới và lợi thế về thuế quan, CPTPP cũng khiến doanh
nghiệp gặp khó khi đặt ra quy tắc xuất xứ khắt khe từ các
nước thành viên, vốn không phải là nguồn cung nguyên phụ
liệu chính của dệt may Việt Nam. Thực tế cho thấy sợi của
Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu để sản xuất hàng chất
lượng cao.

 Tỷ giá USD tăng trước những dữ liệu kinh tế
tích cực của Mỹ. Tỷ giá USD so với yen Nhật
giảm 0,03% xuống còn 111,62 yen. Tỷ giá
euro so với USD tăng 0,11% lên 1,1261 USD.
Tỷ giá đồng bảng Anh cũng tăng 0,03% lên

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VHM
28.04
VGC
5.90
GAS
18.00
DGC
1.24
VNM
11.34
PPS
0.23
VIC
10.20
DHT
0.21
PTB
9.86
ART
0.18
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

CTD
AAA
VJC
KDH
HDB

(66.27)
(46.65)
(28.17)
(12.45)
(6.64)

VDL
HAD
THB
PLC
VIX

(0.27)
(0.20)
(0.12)
(0.10)
(0.10)

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

