THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.92%

0.80%

Giá cuối ngày

976.92

107.14

KLGD (triệu cổ phiếu)

133.18

107.14

GTGD (tỷ đồng)

2,746.46

350.532

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

3,727,190

-265,927

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

185.91

0.22

Số CP tăng giá

190

80

Số CP đứng giá

92

73

Số CP giảm giá

98

224

 MBB: Quỹ JPMorgan sang tay hơn 7 triệu cổ phiếu MBB. Cụ thể, bên
chuyển nhượng là quỹ đầu tư Jpmorgan VietNam Opportunities Fund, với
tổng khối lượng chuyển nhượng là 7.065.190 cổ phiếu MBB. Giao dịch
được thực hiện trong ngày 22/4. Ước tính theo giá đóng cửa ngày 22/4, số
cổ phiếu này có giá trị khoảng 151 tỷ đồng.
 IMP: Thông báo kết quả kinh doanh quý I/2019 với tổng doanh thu và
thu nhập đạt 276,3 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi
nhuận trước thuế đạt 45,4 tỷ đồng, tăng 10,5%.
 YEG: Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với doanh thu
thuần 387 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với quý I/2018; tuy nhiên, lợi nhuận
sau thuế sụt giảm mạnh về chỉ còn hơn 8 tỷ, giảm 79,4% so với cùng kỳ.
 MSN: Đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 đạt từ 45.000 - 50.000
tỷ đồng, tăng trưởng 18 - 31%. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông
công ty mẹ từ 5.000 - 5.500 đồng, tăng 44 - 58%.
 FRT: Doanh thu quý 1 đạt hơn 4.000 tỷ, mảng online tăng trưởng tốt
đóng góp 20%. Đáng chú ý, doanh thu online đạt mức 794 tỷ đồng, tăng
26,4% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu FPT
Retail. Doanh thu đến từ 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends và bán
hàng trợ giá Subsidy cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.
 HSG: Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn đến Mexico.
Cụ thể. Thông tin từ Tập đoàn Hoa Sen cho biết, đơn vị này đã xuất khẩu
lô hàng 15.000 tấn tôn, trị giá 12 triệu USD đi Mexico tại Cảng Tổng hợp
Quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu
vào thị trường Mexico sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) có hiệu lực.
 NLG: Ngày 23/4, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc mua 10 triệu
cổ phiếu quỹ, tương đương gần 4,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo
giá thị trường tại thời điểm giao dịch, ngân sách dự kiến khoảng 340 tỷ
đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

MNB

25% bằng tiền

25/04/19

SDK

60% bằng tiền

25/04/19

PTB

32% bằng tiền

25/04/19

TET

12% bằng tiền

25/04/19

IST

18% bằng tiền

26/04/19

BSD

30% bằng tiền

26/04/19

TDS

25% bằng tiền

26/04/19

VIM

52% bằng tiền

26/04/19

QST

13% bằng tiền

02/05/19

 HNG: Thaco dự chi gần 6.900 tỷ đồng mua đất của HNG, đầu tư xuất
khẩu trái cây. Tại ĐHCĐ thường niên 2019, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch
HĐQT Thaco cho biết có ký biên bản ghi nhớ với công ty Nông nghiệp
HAGL để mua 19.671 ha đất tại Campuchia. Thaco đã đặt cọc tiền, nếu
HNG bán thì mua, còn không thì sẽ tự phát triển quỹ đất. Số tiền mà Thaco
dự chi mua đất từ HNG là 6.872,5 tỷ đồng.

TIN SÀN HNX
 MCH: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần dự kiến đạt
từ 20.400 - 22.300 tỷ đồng, tăng trưởng tương đương 20 - 31% so với
2018. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty cũng dự kiến từ
4.050 - 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng tương đương 20 - 25% so với 2018.
 DNY: Do vẫn bị Thành phố Đà Nẵng đình chỉ sản xuất, Thép Dana – Ý
báo lỗ 57 tỷ đồng trong quý 1. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt gần
4,3 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 441 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, doanh
thu thấp trong khi giá vốn lên tới hơn 48 tỷ đồng khiến DNY chịu lỗ gộp gần
44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 5,4 tỷ đồng.
 CTP: Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 1,51 triệu cổ
phiếu từ ngày 25/4 đến 24/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ gần 1,54 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 12,72%.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Cổ phiếu thị giá cao thứ hai trên HNX, TV2 chính thức chuyển sàn sang HOSE. HOSE vừa công bố quyết định chấp thuận niêm
yết cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2. Trước thông tin này, cổ phiếu TV2 ‘dậy sóng’ với mức tăng 16% chỉ trong 5
phiên giao dịch, kết phiên 24/4 ở 149.000 đồng/cp.
 Gần 10 triệu cp hủy niêm yết, chia tay HOSE và HNX để giao dịch ở UPCoM. Hôm nay, 8 triệu cổ phiếu CMT của CTCP Công
nghệ Mạng và Truyền thông và hơn 1,75 triệu cổ phiếu SDE của CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà chính thức giao dịch trên thị trường
UPCoM. Trong đó, CMT hủy niêm yết tự nguyện tại HOSE và SDE hủy niêm yết bắt buộc tại HNX.
 Hơn 1,4 tỉ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines niêm yết HOSE từ ngày 7/5. HOSE vừa có thông báo về việc niêm yết và ngày
giao dịch đầu tiên. Cụ thể, cổ phiếu HVN sẽ chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 7/5 tới đây với giá tham chiếu trong ngày giao
dịch đầu tiên là 40.600 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ±20%.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi cả S&P 500
và Nasdaq đều không giữ được đỉnh kỷ lục, giới
đầu tư giữ tâm lý thận trọng trong lúc đợi thêm
doanh nghiệp khác công bố kết quả kinh doanh.
Dow Jones giảm 59,34 điểm, S&P 500 và
Nasdaq lần lượt giảm hơn 6 điểm và 18 điểm.
 Giá dầu thô giao dịch quanh đỉnh 6 tháng sau
khi có thông tin tồn kho tại Mỹ đạt mức cao nhất
kể từ tháng 10/2017. Giá dầu Brent tăng 6 cent
lên 74,57 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 41
UScent xuống 65,89 USD/thùng.
 Giá vàng tăng nhẹ từ đáy 4 tháng. Giá vàng
giao ngay giảm 0,15% xuống 1.274,2
USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 cũng giảm
0,24% xuống 1.276,35 USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng trên thị
trường thế giới. Tỷ giá USD so với yen Nhật
tăng 0,03% lên 112,2 yen. Tỷ giá euro so với
USD giảm 0,05% xuống 1,1147 USD, tỷ giá
đồng bảng Anh cũng giảm 0,01% xuống 1,2899
GBP/USD.


 Mối nguy thủy sản Việt bị cấm xuất khẩu vào châu Âu đã
cận kề. Nếu không giải quyết được các vấn đề về hoạt động
khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo báo cáo và không
theo quy định (khai thác IUU), Việt Nam sẽ bị xác định là
quốc gia không hợp tác và có thể bị áp dụng biện pháp “thẻ
đỏ”. Dự kiến vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019, Đoàn Thanh
tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban
Châu Âu sẽ sang Việt Nam kiểm tra về tình hình chống khai
thác IUU. Trước đó, kể từ tháng 10/2017 khi bị cảnh báo “thẻ
vàng”, sản phẩm thủy sản từ khai thác của Việt Nam đã và
đang bị kiểm tra rất chặt, kiểm tra 100% lô hàng xuất khẩu
sang thị trường châu Âu.
 Trung Quốc giảm thuế cho hàng dệt may, may mặc thành
phẩm của Việt Nam từ ngày 9/4. Thuế đối với nhóm 1 giảm
từ 15% xuống 13%. Thuế đối với nhóm 2 giảm từ 25% xuống
20%. Thuế đối với nhóm 3 giữ nguyên ở 50%. Việc này mở
ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh
vực thực phẩm chế biến, đồ uống, dệt may, có thể thâm nhập
vào thị trường này thông qua hình thức thương mại điện tử.
 LG sắp chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại tại Hàn
Quốc sang Việt Nam, nhằm cắt giảm chi phí dành cho mảng
kinh doanh thiết bị di động đang thua lỗ.

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

