THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

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

TIN SÀN HOSE

HNX

-0.12%

0.43%

978.5

107

152.16

29.99

3,356.52

371.07

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-1,224,860

-600,075

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

45.5

-6.19

Số CP tăng giá

105

64

Số CP đứng giá

63

53

Số CP giảm giá

184

90

 SAB: Mạnh tay chi tiền quảng cáo, Sabeco lập kỷ lục về doanh thu
trong quý 1. Trong quý 1/2019, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ
đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, tốc độ tăng giá vốn
hàng bán mạnh hơn cùng kỳ năm trước khiến lãi gộp Sabeco chỉ còn tăng
gần 13% lên 2.191 tỷ đồng.
 HDG: Quý 1 lãi 265 tỷ đồng gấp 8 lần cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần
trong kỳ đạt hơn 901 tỷ đồng tăng mạnh so với con số gần 226 tỷ đồng trong
quý 1/2018 trong đó chủ yếu là đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra thuỷ điện cũng đã mang về cho Hà Đô gần 148 tỷ đồng doanh thu
cao gấp gần 2 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn HDG lãi gộp 424,7 tỷ đồng
gấp 4,4 lần cùng kỳ 2018.
 NVL: Doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 4.910 tỷ đồng, tăng mạnh hơn
157% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là doanh thu chuyển
nhượng bất động sản. Lợi nhuận trước thuế quý I/2019 của NVL đạt hơn
578 tỷ đồng, tăng 151,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế
281,7 tỷ đồng, tăng trưởng 119,39%.
 VIC: Vingroup rót 1.000 tỷ đồng thành lập VinBus tham gia lĩnh vực
vận tải hành khách. Vingroup cho biết VinBus sẽ sử dụng 100% xe buýt
điện. Trước mắt, công ty sẽ đưa vào vận hành 3.000 xe buýt điện do hãng
xe VinFast sản xuất. Dự kiến, VinBus sẽ cung cấp dịch vụ vận tải từ tháng
3/2020, bắt đầu tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
TP.HCM và Cần Thơ.
 HBC: Trong quý I/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của
HBC đạt 3.707 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 120,9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính. Lợi nhuận khác đóng góp rất nhỏ.
 CII: Quý 1/2019, công ty mẹ CII chịu lỗ 5,5 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu
và lợi nhuận sẽ ghi nhận cao trong quý 2 giúp luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019
CII sẽ lãi ròng khoảng 500 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

SIC

20% bằng cổ phiếu

03/05/19

DP3

50% bằng tiền

03/05/19

BRC

10% bằng tiền

03/05/19

DM7

12% bằng tiền

06/05/19

HHR

8.9% bằng tiền

06/05/19

ST8

10% bằng tiền

07/05/19

MIG

8% bằng tiền

08/05/19

DGC

15% bằng cổ phiếu

08/05/19

VCM

20% bằng tiền

09/05/19

 MWG: Thế giới Di động: Xoong, nồi, chảo, chén... mang về ngàn tỷ
doanh thu; Lợi nhuận quý 1 tăng trưởng 29%. Hàng tươi sống đóng góp
khoảng 40% trong tổng doanh thu chuỗi BHX quý 1/2019. Đặc biệt đối với
mặt hàng thịt-cá, cách thức mua hàng "tại nguồn" này đã giúp sản lượng và
doanh số bán ra trong tháng 3 của nhóm sản phẩm này tăng hơn 50% so với
trung bình 2 tháng đầu năm.

TIN SÀN HNX
 ACB: Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 1.707 tỷ
đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu giảm còn 1.623 tỷ
đồng, tương đương 0,68%.
 VTP: Quý 1 lãi 77 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu
thuần trong kỳ đạt gần 1.340 tỷ đồng tăng 53% so với cùng kỳ, giá vốn hàng
bán chiếm gần 89% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp đạt gần 152 tỷ
đồng tăng 48% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân
lợi nhuận tăng trưởng là do công ty thực hiện đẩy mạnh các hoạt động đầu tư
đúng hướng, xúc tiến bán hàng hiệu quả.
 TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), công
ty mẹ đã mua vào gần 2,7 triệu cổ phiếu TCS từ ngày 26/3 đến 23/4. Sau
giao dịch, TKV đã nâng sở hữu lên hơn 16,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 61,05%.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Trước thềm niêm yết HoSE, Vietnam Airlines báo lãi 1.212 tỷ đồng trong quý 1. Cụ thể, Vietnam Airlines ghi nhận 1.212 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 1 đạt 896 đồng.
 Nhiều doanh nghiệp ngưng kế hoạch phát hành tăng vốn. Với lý do thị trường không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đã ngưng
kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn mà chuyển sang bán trái phiếu, trái phiếu kèm chứng quyền.
 Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Rời cuộc chơi khi không thấy tiềm năng? Phần lớn các giao dịch nội bộ trong tuần (từ ngày 2226/04/2019) được thực hiện sau khi kết quả kinh doanh quý 1/2019 được công bố hoặc ĐHĐCĐ thường niên 2019 vừa kết thúc. Đơn
cử mã HFT, thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh bán ra 980,000 cp (9.8%), Tổng Giám đốc bán 650,000 cp (6.5%)… Khi lợi nhuận
sau thuế quý 1/2019 của HFT chỉ đạt hơn 304 tỷ đồng, giảm đến 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Dow Jones giảm 0,46%, còn 26.307,79 điểm do
trái phiếu Kho bạc 10 năm chạm mức cao nhất
trong phiên. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này có lúc
mất đến 249 điểm. S&P 500 sụt 0,21%, chốt phiên
với 2.917,52 điểm. Trong khi đó, Nasdaq
Composite giảm 0,16%, dù cổ phiếu của Tesla bật
tăng 3%.
 Giá vàng 3/5: Đầu tháng giảm mạnh. Giá vàng
thế giới phiên đêm qua bất ngờ lao dốc khá mạnh
do đồng USD bật tăng, sau khi Fed kết thúc cuộc
họp chính sách 2 ngày với tuyên bố giữ nguyên lãi
suất ở mức 2,25-2,5%. Vàng tương lai giao tháng
6 giao dịch trên bộ phận Comex của Sàn giao dịch
hàng hóa New York, đã giảm 0,7% ở mức
1.275,15 USD/ounce.
 Giá dầu giảm, cụ thể dầu WTI (giao tháng 6):
61,58 USD/thùng – giảm 2 USD; dầu Brent (giao
tháng 6): 70.56 USD/thùng - giảm 1,44 USD.
 USD tăng mạnh sau quyết định của FED. Chỉ
số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại
tiền tệ chính, ở mức 97.428, tăng gần 0,5% so với
trước khi bình luận của Powell.

 Giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít. Từ 16h ngày 2/5,
mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 985 đồng/lít, giá mới là
20.688 đồng/lít. xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít, giá mới
là 22.191 đồng/lít.
 Thủ tướng yêu cầu bộ ngành sửa loạt chính sách ưu đãi
cho sản xuất ôtô. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và
Đầu tư xem xét, sửa đổi quy định tỷ lệ sở hữu của doanh
nghiệp nước ngoài trong các liên doanh ôtô không vượt quá
50%. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ được yêu cầu
xem xét điều chỉnh khái niệm "lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô
và một số linh kiện ô tô" trở thành "ngành sản xuất có hàm
lượng công nghệ cao".
 PMI Việt Nam tháng 4 cao nhất 4 tháng. Cụ thể, PMI của
Việt Nam tăng từ 51,9 điểm trong tháng 3 lên 52,5 điểm, cho
thấy sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất.
Việc làm trong đầu quý II đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng.
Tốc độ tăng việc làm nhanh hơn một chút so với mức trung
bình của lịch sử chỉ số. Công suất hoạt động tăng cho phép
các công ty kiểm soát được khối lượng công việc cho dù số
lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh. Kết quả là, lượng
công việc tồn đọng đã giảm tháng thứ tư liên tiếp.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VRE
23.65
DGC
1.20
MSN
18.37
VGC
0.97
VJC
15.57
HMH
0.12
HPG
13.65
TIG
0.04
CRE
9.10
PMC
0.04
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VNM
VCB
AAA
HDB
VIC

(14.96)
(11.89)
(11.87)
(9.52)
(3.98)

SHB
OVS
VCS
SHS
SRA

(2.73)
(1.83)
(1.37)
(1.33)
(0.34)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

HNX

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

16/05/2019

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Cần Thơ

03/05/2019

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

20/05/2019

HSX

