THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.04%

-0.23%

Giá cuối ngày

965.86

105.63

KLGD (triệu cổ phiếu)

215.47

31.76

GTGD (tỷ đồng)

3,944.54

374.166

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

943,100

60,078

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

77.42

0.55

Số CP tăng giá

101

76

Số CP đứng giá

196

80

Số CP giảm giá

83

221

 HNG: HAGL Agrico xuất hiện giao dịch thỏa thuận gần 1.000 tỷ đồng,
Thaco đã “xuống tiền”. Trong phiên giao dịch 22/4, CTCP Nông nghiệp
Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) đã xuất hiện giao dịch
thỏa thuận đột biến với 69,8 triệu cổ phiếu HNG. Giao dịch chủ yếu được
thực hiện tại giá sàn 14.250 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 995 tỷ đồng.
 VHM: Vinhomes lãi ròng sau thuế quý I đạt 2.540 tỷ đồng. Theo đó,
quý I tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận đạt 5.853 tỷ đồng và lợi nhuận
kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 2.540 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2018
là 3.906 tỷ đồng.
 NVL: Quỹ đất hiện có của tập đoàn Novaland khoảng gần
2.700ha. Trong đó nhóm bất động sản nhà ở chiếm khoảng 25%, nhóm
BĐS du lịch nghỉ dưỡng chiếm khoảng 75%. Đồng thời, đặt mục tiêu doanh
thu dự kiến đạt 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.300 tỷ đồng, tăng
lần lượt là 17,7% và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
 CTG: VietinBank muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc không chia.
Theo đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua 2 phương án là chia toàn bộ cổ
tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03% (tương đương 2.990 tỷ đồng)
và để lại toàn bộ lợi nhuận (gần 2.997 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ.
 VCB: Vietcombank báo lãi trước thuế gần 5.900 tỷ đồng trong quý
1/2019, riêng mảng dịch vụ lãi hơn 1.000 tỷ. Dư nợ cho vay khách hàng
tăng 6,4% đạt 661.261 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giảm cho vay trên thị trường
liên ngân hàng, tổng tài sản đến cuối tháng 3 của Vietcombank giảm gần
700 tỷ.
 FLC: Bamboo Airways của tỷ phú Quyết khai trương liên tiếp 3 đường
bay đến Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Cụ thể, chuyến bay đầu tiên đến
Hàn Quốc theo chặng khứ hồi Hà Nội – Incheon sẽ được đưa vào khai thác
vào ngày 26/4, các chuyến bay đến Đài Loan theo 02 chặng khứ hồi Đà
Nẵng – Đài Bắc, Hà Nội – Đài Nam khai thác vào ngày 27/4, và chuyến
bay đi Nhật Bản theo 02 chặng khứ hồi Hà Nội – Irabaki, TP. HCM –
Irabaki bắt đầu khai thác từ ngày 28/4.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TNB

10% bằng tiền

23/04/19

VJC

10% bằng tiền

23/04/19

UEM

9% 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

TLG

10% bằng tiền

24/04/19

MNB

25% bằng tiền

25/04/19

SDK

60% bằng tiền

25/04/19

 VHC: Lãi ròng 307 tỷ đồng trong quý 1/2019, gấp 3 lần cùng kỳ năm
trước. Quý 1/2019 với doanh thu thuần 1.789 tỷ đồng, giảm nhẹ 15 tỷ so
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lên tới 307,35 tỷ
đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)
riêng quý 1/2019 của Vĩnh Hoàn đạt 3.326 đồng.

TIN SÀN HNX
 LAS: Đặt mục tiêu LNTT năm 2019 tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, ước
đạt 162 tỷ đồng. Cụ thể, Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh phân
bón vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do cơ chế việc siết chặt thị trường phân
bón. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và
kế hoạch năm 2019 đã được Tập đoàn hóa chất Việt Nam phê duyệt, Công ty
đặt mục tiêu đạt 3.980 tỷ đồng doanh thu, dự kiến sản lượng sản xuất phân
bón đạt 1.320.000 tấn và sản lượng sản xuất axit đạt 234.000 tấn. Lợi nhuận
trước thuế ước đạt 162 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với số lãi đạt được năm 2018.
 DNH: Không chịu khoản lỗ tỷ giá, Thủy điện Đa Nhim báo lãi trước thuế
386 tỷ đồng trong quý 1/2019. Cụ thể, quý 1/2019 với doanh thu thuần đạt
565 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ, DNH đạt 386 tỷ đồng lợi nhuận trước
thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, tăng 22% so với lợi nhuận đạt được
quý 1/2018.


SGD: CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt đăng ký bán toàn bộ

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Cổ phiếu HAI vào diện cảnh báo từ 2/5. Nguyên nhân được đưa ra bởi lỗ sau thuế công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp
nhất năm 2018 lên tới hơn 71 tỉ đồng, trong khi năm 2017 lãi hơn 13,2 tỉ đồng.
 Chuyển nhượng vốn Nhà nước và IPO theo phương thức dựng sổ có hiệu lực từ 03/06. Phương án bán cổ phần lần đầu theo
phương thức dựng sổ là một phần trong phương án cổ phần hóa. Trong đó, khoảng giá dựng sổ được xây dựng nhằm phản ánh nhu
cầu thị trường về cổ phần được chào bán là cơ sở để xác định giá mở sổ, khoảng giá dựng sổ tối đa không quá 20% tính từ giá khởi
điểm.
 Tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ: Rủi ro giảm sâu vẫn còn, thị trường hồi phục là cơ hội giảm tỷ trọng cổ phiếu? Các CTCK
đều chung quan điểm thận trọng và đề phòng kịch bản vai - đầu - vai hình thành. Khi đó, mục tiêu của VN-Index sẽ là vùng 920
điểm.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt
Nam. Nguyên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn
Quốc, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc
sẽ hợp tác đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD
vào 2020. Mối quan hệ này thể hiện rõ qua đầu tư và thương
mại, với tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước
chiếm xấp xỉ 20,4% tổng kim ngạch XNK Việt Nam 2018.

 Phố Wall biến động trái chiều nhẹ với khối
lượng giao dịch thấp trong bối cảnh nhà đầu tư
đang chờ thêm báo cáo lợi nhuận quý I từ các
công ty. Dow Jones giảm 48,49 điểm, S&P 500
tăng 2,94 điểmNasdaq tăng 17,21 điểm.
 Giá dầu tăng hơn 2% lên đỉnh gần 6 tháng do
lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt sau khi
Mỹ thông báo mạnh tay hơn nữa trong trừng
phạt Iran. Giá dầu Brent tương lai tăng 2,07
USD lên 74,04 USD/thùng, giá dầu WTI tương
lai tăng 1,7 USD lên 65,7 USD/thùng.

 'Siết' ví điện tử. Dự thảo mới của NHNN được đánh giá là
thêm "lá chắn" cho ví điện tử. Điểm mới của dự thảo là quy
định tổng hạn mức giao dịch của một VĐT cá nhân bao gồm
giao dịch chuyển tiền giữa các ví và giao dịch thanh toán cho
các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tối đa là 20 triệu đồng/ngày,
100 triệu đồng/tháng. Tổng hạn mức giao dịch của một VĐT
của tổ chức tối đa là 100 triệu đồng/ngày và 500 triệu
đồng/tháng.

 Giá vàng giảm nhẹ khi USD phục hồi. Giá
vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.274,3
USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 cũng giảm
0,08% xuống 1.276,55 USD/ounce.
 Tỷ giá USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch
sáng nay sau khi không ghi nhận nhiều thay đổi
so với các đồng ngoại tệ chủ chốt khác vào đầu
tuần. Tỷ giá USD so với yen Nhật giữ ở mức
111,92 yen. Tỷ giá euro so với USD ở mức 1,1255
USD.

 Chuyên gia: Xăng dầu tăng giá 'giáng đòn' vào người dân,
doanh nghiệp. Với việc xăng dầu tăng giá liên tiếp sẽ trực
tiếp gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng,
đánh mạnh vào sản xuất kinh doanh và đời sống. Việc giá
xăng tăng mạnh sẽ đẩy giá mặt bằng đầu vào lên cao trong
khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó
khăn, thách thức về cạnh tranh.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
HPG
32.74
VGC
4.99
CTD
22.42
TIG
0.65
MSN
20.79
TNG
0.35
VRE
12.93
HMH
0.12
VHM
8.08
AMV
0.10
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

DXG
VIC
SSI
HBC
VND

(15.28)
(14.28)
(11.73)
(4.77)
(3.99)

SHS
PVS
PVC
NTP
INN

(3.59)
(1.44)
(0.23)
(0.20)
(0.15)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH MTV Sách và Thiết
bị trường học tỉnh Đắk Nông

16/05/2019

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

20/05/2019

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Cần Thơ

03/05/2019

