THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

Biến động (%)
Giá cuối ngày
KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

TIN SÀN HOSE

HNX

-1.01%

-0.64%

962.3

105.75

160.38

31.33

3,228.16

350.87

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

2,301,210

408,615

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

171.21

4.07

Số CP tăng giá

74

71

Số CP đứng giá

60

59

Số CP giảm giá

214

80

 MBB: MBBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 25.800 tỷ, dự kiến bán
47 triệu cổ phiếu quỹ. MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất
đạt 9.560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến đạt
402.606 tỷ đồng, huy động tiền gửi đạt 269.396 tỷ đồng (tăng 12%), cho
vay khách hàng đạt 246.036 tỷ đồng. Nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.
 VCB: Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 20.500 tỷ đồng trong năm
nay. Trong đó, Vietcombank định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15%,
chú trọng tăng trưởng cao ngay từ đầu năm để tăng hiệu quả và tạo dư địa
cơ cấu danh mục trong năm. Ngoài ra, VCB sẽ chủ động thanh khoản và
tăng trưởng tín dụng cao hơn mức 15% nếu được NHNN giao
 VND: VNDIRECT đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 31% trong năm
2019, quý 1 ước lãi 102 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh, VNDIRECT đặt
kỳ vọng tổng doanh thu năm 2019 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm
trước và các tỷ suất sinh lời cao hơn so với năm 2018. Theo đó, doanh thu
hợp nhất dự kiến đạt 1.797 tỷ đồng, tăng 10%; Lợi nhuận sau thuế 487 tỷ
đồng, tăng 31%
 DBC: Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 356 tỷ đồng trong năm 2019.
Dabaco đặt mục tiêu đạt 10.401 tỷ đồng doanh thu hợp nhất năm 2019, tăng
1,9% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt
405 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 356 tỷ đồng – giảm nhẹ so
với số lãi 360 tỷ đồng đạt được năm 2018. Phấn đấu chia cổ tức tổng tỷ lệ
15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu
 GMD: Bà Lê Thúy Hương, Thành viên HĐQT đã bán ra hơn 3,96 triệu
cổ phiếu GMD trong ngày 12/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao
dịch, bà Hương đã giảm sở hữu tại GMD xuống còn hơn 14,71 triệu cổ
phiếu, tỷ lệ 4,96%. HDC: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương
Việt Nam (mã CK: CTS) tổ chức có liên quan đến ông Lê Quốc Trung,
thành viên HĐQT HDC đăng ký mua 3 triệu cp bất thành do giá không như
kỳ vọng. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 13/03-11/04
 HBC: Ngày 17/4, HĐQT đã có nghị quyết thông qua phương án phát
hành chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá 23.000 đồng/cổ phiếu
cho Hyundai Elevator, Co,. Ltd. Thời gian thực hiện trong năm 2019

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

HAX

15% bằng tiền

19/04/19

SFN

8% bằng tiền

19/04/19

HEV

11% bằng tiền

19/04/19

VCC

10% bằng tiền

19/04/19

HSG

10% bằng cổ phiếu

22/04/19

NDX

10% bằng tiền

22/04/19

BSP

20% bằng tiền

22/04/19

BED

93% bằng tiền

22/04/19

TNB

10% bằng tiền

23/04/19

 HDG: Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh
thu thuần đạt 4.618 tỷ đồng, trăng trưởng 43%; lợi nhuận sau thuế 796
tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm 2018. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 30%

TIN SÀN HNX
 PGS: Dự kiến phát hành 16,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán
23.409 đồng/cổ phiếu cho Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS). Dự kiến nếu
đợt phát hành hành thành công, GAS sẽ nắm giữ hơn 33,83 triệu cổ phiếu
PGS, tỷ lệ 51,03%, qua đó trở thành công ty mẹ của PGS.
 MCH: Kế hoạch lãi từ 4.050 đến 4.200 tỷ đồng năm 2019; phát hành cổ
phiếu thưởng tỷ lệ 15%. Năm 2019 Masan Consumer đặt mục tiêu đạt
20.400 đến 22.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng mức tăng trưởng 20%
đến 31% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế phân bổ
cho cổ đông công ty ước đạt từ 4.050 tỷ đồng đến 4.200 tỷ đồng, tương ứng
mức tăng từ 20% đến 25% so với lợi nhuận đạt được năm 2018
 HND: Quý 1/2019 báo lãi trước thuế 104,55 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế
đạt 99,55 tỷ đồng, giảm 33% so với lợi nhuận đạt được quý I năm ngoái

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Lỗ liên tiếp 3 năm, nợ chất chồng, PVV phải giải trình lý do bị hủy niêm yết. Đáng lưu ý, tại báo cáo tài chính kiểm toán 2018,
đơn vị kiếm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ.
 OCB lại 'điệp khúc' niêm yết HOSE sau hai năm dậm chân tại chỗ. Đồng thời ngân hàng sẽ tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ
phiếu và phát hành riêng lẻ trong năm 2019
 Xử phạt vi phạm trong chứng khoán: 3 tỷ cũng chưa đủ sức răn đe, theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Ông cũng
nói thêm rằng, xác định khoản thu lợi bất chính là việc làm tương đối khó nhưng Ban soạn thảo mạnh dạn đưa vào và sau này sẽ
tìm cách tính toán và cách xử phạt

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Phố Wall tăng nhẹ với S&P 500 tiến gần hơn
với đỉnh lịch sử sau hàng loạt báo cáo lợi
nhuận tích cực nhưng đà tăng bị hạn chế bởi cổ
phiếu y tế. Dow Jones tăng 67,89 điểm, S&P
500 tăng 1,48 điểm, Nasdaq tăng 24,21 điểm.
 Giá xăng dầu hôm nay 19/4/2019, tính đến đầu
giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:Giá dầu
thô sàn Nymex (giao tháng 5): 63,82 USD/thùng
– giảm 32 cent. Giá dầu Brent (giao tháng 5):
71.78 USD/thùng - gần như không đổi. Giá dầu
thô sàn Tokyo (giao tháng 5): 47.320 JPY/thùng
- giảm 160 JPY
 Áp lực bán tháo, vàng chìm sâu dưới đáy. Tới
đầu giờ sáng 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế
giới giao ngay đứng ở mức 1.274 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 6 năm 2019 trên sàn Comex
New York đứng ở mức 1.275 USD/ounce
 Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1235
USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bảng Anh giảm
0,03% xuống còn 1,2993 GBP/USD. Tỷ giá
USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 111,98 yen

 NHNN: Sẽ có nhiều cơ chế để nâng cao hiệu quả chương
trình tín dụng ngân hàng - doanh nghiệp. NHNN cho biết
sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương các tỉnh, thành phố để nhằm tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp về nguồn vốn, tập trung vốn vào sản xuất kinh
doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa
phương; chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh triển khai các chương
trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.
 Xăng liên tục tăng giá: Hàng hóa 'nhảy múa' tăng theo.
Với 2 lần tăng giá xăng trong tháng 4, áp lực tăng giá hàng
hóa là rất lớn, đè nặng lên vai người tiêu dùng. Không chỉ
các mặt hàng tiêu dùng tăng giá mà các sản phẩm khác như
xi măng, sắt thép cũng đã có một đợt điều chỉnh từ cuối tháng
3 đến nay. Theo đó, giá sắt thép xây dựng tăng 100.000200.000 đồng/tấn, xi-măng tăng 20.000-50.000 đồng/tấn

 Rộng đường đưa hàng Việt vào Canada. Dự kiến kể từ năm
2019, xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường
Canada sẽ có những bước tiến khả quan. Mức thuế các mặt
hàng thủy hải sản xuất khẩu chính như tôm đông lạnh, tôm
chế biến, cá tra, cá ngừ… từ Việt Nam đều ngay lập tức giảm
về 0%. Cùng với đó, hàng dệt may và đồ gỗ cũng đang đứng
trước những cơ hội hợp tác lớn.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VRE
33.24
VGC
2.67
VHM
29.32
TIG
1.42
VNM
29.27
TNG
0.36
VIC
15.97
PMC
0.32
VCB
14.56
DGC
0.30
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
SSI
VJC
HCM
POW
HDB

(16.23)
(5.39)
(4.38)
(3.45)
(2.98)

PVS
WCS
VCS
SHB
SCL

(0.35)
(0.31)
(0.29)
(0.15)
(0.11)

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 Nước Thủ Dầu Một

20/5/2019

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Cần Thơ

03/05/2019

