THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.41%

0.12%

Giá cuối ngày

966.21

105.88

KLGD (triệu cổ phiếu)

106.97

23.67

GTGD (tỷ đồng)

2,140.30

214.22

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-1,140,260

73,276

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-27.04

3.73

Số CP tăng giá

181

89

Số CP đứng giá

51

68

Số CP giảm giá

123

69

 VIC: Vinschool trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam chỉ sau
5 năm, doanh thu năm 2018 đạt gần 1.500 tỷ đồng. Doanh thu của hệ
thống giáo dục này cũng liên tục tăng trưởng 40-50%/năm. Báo cáo tài
chính năm của Vingroup cho biết doanh thu mảng giáo dục của tập đoàn
này trong năm 2018 đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. Qua đó,
Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam với 26 cơ sở
trên toàn quốc, tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
và 23 nghìn học sinh.
 HCM: Quý I/2019 với doanh thu hơn 293 tỷ đồng, giảm mạnh 65% so
với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hơn 102 tỷ đồng, giảm 75% so
với quý I/2018
 POW: Cho biết tổng doanh thu hợp nhất trong quý I/2018 đạt 8.400 tỷ
đồng, lợi nhuận trước thuế 860 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh
thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 5.800 tỷ đồng và 632 tỷ đồng
 PNJ: Công bố kết quả kinh doanh quý I/2019 với doanh thu thuần và
lãi gộp tăng lần lượt 16% và 36% so với cùng kỳ, đạt 4.783 tỷ đồng và
1.049 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 543 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch
năm
 DXG: Lãi ròng quý 1 giảm nhẹ xuống 307 tỷ đồng. Tính đến thời điểm
31/3/2019, tổng tài sản Tập đoàn Đất Xanh vào mức 14.349 tỷ đồng, trong
đó tài sản ngắn hạn tăng lên 12.323 tỷ, chiếm tỷ trọng lớn tại mục hàng tồn
(4.319 tỷ) và phải thu (6.193 tỷ). Nợ phải trả vào mức 7.729 tỷ đồng, tăng
so với 7.530 tỷ đầu kỳ, trong đó nợ ngắn hạn tăng gần 500 tỷ đồng
 LDG: Quý 1 lãi 121 tỷ đồng cao gấp 25 lần cùng kỳ. Theo đó, doanh thu
thuần trong kỳ đạt hơn 313 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ trong khi giá
vốn hàng bán chỉ tăng thêm chưa đến 3 lần nên lợi nhuận gộp đạt hơn 182
tỷ đồng tăng mạnh so với con số 38 tỷ đồng trong quý 1/2018
 KDC: Đạt 61 tỷ lãi ròng sau 3 tháng đầu năm, đóng góp chủ yếu từ
ngành hàng lạnh. Cụ thể, BCTC quý 1/2019 hợp nhất, ghi nhận doanh thu
thuần đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu doanh
thu ngành dầu giảm do bị tác động bởi sụ sụt giảm của giá dầu, dẫn đến gia
tăng cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

VJC

10% bằng tiền

23/04/19

PDR

23% bằng cổ phiếu

24/04/19

TLG

10% bằng tiền

24/04/19

S55

5% bằng tiền

24/04/19

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, tăng tốc
xuất khẩu. Cụ thể, Ngày 19/4/2019, Tập đoàn Hoa Sen chính thức tổ chức
Lễ khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định.

TIN SÀN HNX
 VIF: Kế hoạch lãi sau thuế đi ngang, ước đạt 870 tỷ đồng năm 2019. Năm
2019 Vinafor đặt mục tiêu đạt 2.762 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, trong đó
doanh thu công ty mẹ ước đạt 1.588 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
ước đạt 870 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến lãi sau thuế 710 tỷ đồng.
Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%.
 VNS: Lợi nhuận quý 1 gấp 3 lần cùng kỳ, Vinasun đã thoát khỏi những
ngày khốn khó nhất. BCTC quý 1/2019 với những tín hiệu tương đối khả
quan. Cụ thể, doanh thu Công ty tăng từ 498 tỷ lên 534 tỷ đồng, trong đó đã
tăng chủ yếu đến từ mục doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải bằng taxi, tăng
12% lên xấp xỉ 463 tỷ đồng. Đi cùng là doanh thu từ cung cấp dịch vụ vận
tải theo hợp đồng và dịch vụ lần lượt hơn 66 tỷ và gần 5 tỷ đồng, cùng giảm
so với cùng kỳ

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.
 Chờ dòng vốn 66 triệu USD 'đổ' vào thị trường chứng khoán Việt Nam dù chưa trong danh sách xem xét nâng hạng của MSCI.
Việt Nam nhiều khả năng chưa được đưa vào "danh sách rút gọn xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi" trong kỳ đánh giá tới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi dù chưa được vào "danh sách rút gọn". Các cổ phiếu vốn hóa lớn là đối
tượng được hưởng lợi lớn nhất
 NTC bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin, Bánh kẹo Hải Châu bị phạt nặng 410 triệu đồng do không đưa cổ
phiếu lên sàn, cổ phiếu PPI bị hủy niêm yết từ ngày 20/5 do lỗ sau thuế liên tục của cổ đông công ty mẹ trong ba năm từ 2016-2018

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Ngân hàng không được tăng lãi suất vay từ nay đến cuối

 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.
 Chốt phiên giao dịch ngày 18/3 (theo giờ Mỹ),
giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 38 US cent tương
đương 0,6% lên 67,54 USD/thùng, gần mức cao
đỉnh điểm năm 2019 (68,14 USD/thùng). Và dầu
thô Tây Texas WTI kỳ hạn tăng 57 US cent tương
đương 1% lên 59,09 USD/thùng, trong phiên có
lúc đạt 59,23 USD/thùng, cao nhất 4 tháng
 Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở
mức 1.275,80 - 1.276,80 USD/ounce. Trong tuần,
giá vàng thế giới mất hơn 15 USD/ounce so với
chốt phiên cuối tuần trước đó
 Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức
23.155 đồng mua tiền mặt và 23.255 đồng bán
ra. Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết
ở mức 23.150 đồng mua vào và 23.250 đồng bán
ra

năm. Các ngân hàng thương mại phải nỗ lực tiết giảm chi phí,
phấn đấu giảm hoặc ổn định chứ không có chuyện tăng lãi
suất vay từ nay đến cuối năm. Đây là chủ trương nhất quán
của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tăng
trưởng kinh tế, tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa phương

 Vượt Singapore và Malaysia, Việt Nam cùng Thái Lan
dẫn đầu thanh toán không tiền mặt tại Đông Nam Á. Theo
Nikkei Asian Review đưa tin, Việt Nam và Thái Lan đang trải
qua một sự bùng nổ trong lĩnh vực thanh toán di động khi
nhiều người sử dụng ví điện tử để thanh toán cho hàng hóa và
dịch vụ mà không thông qua trung gian như ngân hàng.
Momo và ZaloPay - hai điểm sáng trong thanh toán không
tiền mặt tại Việt Nam

 Kinh tế Việt Nam 9 tháng cuối năm: Đối mặt không ít
thách thức và sẽ bị tác động bởi những yếu tố này. Thứ
nhất là rủi ro suy thoái của kinh tế Mỹ đã gia tăng. Thứ hai là
căng thẳng thương mại ở khu vực khó hạ nhiệt. Thứ ba, EU
đang rất bận với chương trình nghị sự về thương mại. Thứ tư
là hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể phải đối mặt với nhiều
hàng rào kỹ thuật hơn ở các thị trường nước ngoài.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VHM
9.39
VGC
2.67
GAS
8.61
PVS
1.42
VRE
6.27
TTT
0.36
MSN
4.55
AMV
0.32
E1VFVN30
2.80
VCS
0.30
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
PLX
POW
SSI
BMP
DHG

(23.34)
(16.30)
(12.10)
(6.15)
(5.58)

WCS
VDL
PVC
ACM
INN

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

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

HNX

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

20/05/2019

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Cần Thơ

03/05/2019

HSX

