THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.66%

0.07%

Giá cuối ngày

951.22

105.91

140.8

34.53

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

3,027.02

397.332

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-3,907,050

-645,265

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-88.4

-11.34

Số CP tăng giá

112

79

Số CP đứng giá

163

75

Số CP giảm giá

106

223

 HPG: Cảng Hòa Phát Dung Quất xuất trên 3.000 tấn thép thành phẩm.
Ngày 5 và 6/5, Cảng Hòa Phát Dung Quất đã đón tàu nhập phôi và xuất
hàng thép thành phẩm từ cầu cảng số 2, khởi đầu cho quá trình xuất nhập
hàng hóa từ các bến cảng có mái che, thuộc bến 1,2 cảng chuyên dùng Hòa
Phát Dung Quất.
 SAM: SAM Holdings lấy cổ phiếu Phu Tho Tourist, Protrade, Dược
Việt Nam làm tài sản đảm bảo, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu từ
Chứng khoán Agribank, kỳ hạn trái phiếu 1 năm, lãi suất danh nghĩa 10%
với định kỳ trả lãi 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành. Trái phiếu phát
hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm; được
phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 FLC: FLC tăng vốn thêm 400 tỷ đồng cho FLC Hạ Long. Việc tăng vốn
được thực hiện theo phương thức chủ sở hữu là Tập đoàn FLC sẽ góp thêm
vốn vào công ty con.
 VIC: Vingroup rút khỏi dự án Công viên Sài Gòn Safari để tập trung
các dự án khác, TP.HCM tìm nhà đầu tư mới. Công viên Sài Gòn Safari
(còn có tên là Thảo Cầm Viên mới) có quy mô 456,34 ha, được triển khai
từ năm 2004 tại huyện Củ Chi. Năm 2016, Tập đoàn Vingroup được chấp
thuận đầu tư dự án với vốn khoảng 500 triệu USD.
 NVL: Lotte E&C hợp tác chiến lược với Novaland, làm nhà thầu chính
của 3 dự án tại TP.HCM. Các dự án gồm: Tổ hợp căn hộ - thương mại
dịch vụ hạng sang The Grand Manhattan (100 Cô Giang – Cô Bắc, trung
tâm Quận 1), và 2 dự án sắp ra mắt thị trường tại Quận 2.
 SBT: ‘Vua mía đường’ Thành Thành Công mạnh tay tái cơ cấu sản
xuất. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn, cho rằng quyết định tạm
dừng hoạt động bốn nhà máy đường là một bước lùi để tiến trong khi ngành
mía đường đang giữa muôn trùng vây.
 NLG: Ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT đã bán ra hơn 604.000
cổ phiếu trong ngày 07/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông
Thạch đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 7,15 triệu cổ phiếu.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

VCM

20% bằng tiền

09/05/19

LDG

25% bằng cổ phiếu

09/05/19

NDT

5% bằng tiền

09/05/19

FOC

80% bằng tiền

09/05/19

VQC

15% bằng tiền

09/05/19

AGX

20% bằng tiền

10/05/19

BAL

13% bằng tiền

10/05/19

DAP

10% bằng tiền

10/05/19

KHS

17% bằng tiền

10/05/19

 TIE: Ngày 08/5, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có quyết định
đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát kể từ ngày 15/5/2019. Nguyên nhân do,
lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2017 và 2018 lần lượt là -19,52
tỷ và -24,15 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017 và 2018
đã được kiểm toán.

TIN SÀN HNX
 VGI: Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 166 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ.
Doanh thu thuần trong quý đạt gần 3.800 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng
kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm đáng kể dẫn tới lợi nhuận
gộp tăng 46%, từ 904 tỷ lên 1.322 tỷ đồng. Biên lãi gộp duy trì ở mức cao,
đạt xấp xỉ 35%. Đây là biên lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
 SSN: Cổ đông Huỳnh Cao Tuấn đã mua 1 triệu cổ phiếu vào ngày 2/5 để
tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,5%, tương ứng với 4,54 triệu cổ phần.
 SVH: CTCP Điện Lực Trung Sơn đã mua 2,2 triệu cổ phiếu từ 5/4 đến
3/5. Sau giao dịch, tổ chức này đã nắm giữ 12,7 triệu cổ phiếu, chiếm 86%
vốn công ty.
 HUT: Trong quý I/2019, HUT đạt doanh thu 319 tỷ đồng, tăng khoảng
5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế âm 13,6 tỷ đồng.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Dragon Capital: ‘NĐT nước ngoài không có cổ phiếu để đầu tư, cổ phiếu hết room định giá cực kì thấp’, theo đại diện Dragon
Capital cho biết Top20 công ty trên TTCK có P/E khoảng 20 lần, trong khi đó các công ty còn lại được định giá khoảng 9,5 lần. Sự
bất cân đối này dẫn đến công ty đầu ngành, công ty tốt, công ty hết phần nước ngoài được mua được định giá cực kì thấp.
 Tăng hấp dẫn vốn khối ngoại, HOSE nghiên cứu thêm hai sản phẩm, ‘làn gió mới’ của chứng khoán Việt Nam sắp xuất hiện?
Theo đó, HOSE đang nghiên cứu sản phẩm cổ phiếu không có quyền biểu quyết (FOL) và Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu
quyết (NVDR).
 ICD Tân Cảng - Long Bình đưa cổ phiếu lên niêm yết HoSE, công ty sẽ niêm yết 24.502.245 cổ phiếu (mã CK: ILB) tương
đương giá trị theo mệnh giá đạt hơn 245 tỷ đồng. ILB thành lập từ năm 2008 để thực hiện dự án đầu tư cảng ICD Tân Cảng Long
Bình thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Cảng Long Bình, hoạt động trong lĩnh vực kho, bãi, dịch vụ cảng ICD...

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI

 Nga muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam. “Những nhà
kinh doanh Nga muốn chuyển nhà máy dệt may của mình từ
Trung Quốc vào Việt Nam và bố trí đặt may quần áo, da giầy
tại những doanh nghiệp Việt Nam, Họ cho rằng hàng làm ở
Việt Nam sẽ có cầu tiêu thụ tại LB Nga, đây cũng là cơ hội
tốt của ngành may mặc Việt Nam để tăng trưởng xuất khẩu
hàng hóa của mình vào LB Nga.” – ông D.Makarov, Trưởng
chi nhánh Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện thương mại Nga
tại Việt Nam cho biết.

 Phố Wall diễn biến trái chiều trong bối cảnh
nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến liên
quan đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Dow
Jones tăng 2,24 điểm, S&P 500 giảm 4,63 điểm,
Nasdaq giảm 20,44 điểm.
 Giá dầu tăng 1% nhờ tồn kho tại Mỹ bất ngờ
giảm. Giá dầu WTI tăng 1,2%, lên 62,12
USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai tăng 0,7%,
lên 70,37 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay đạt đỉnh 3 tuần vì căng
thẳng leo thang. Giá vàng giao ngay tăng 0,04%
lên 1.280,90 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6
cũng tăng 0,07% lên 1.282,25 USD/ounce.
 Tỷ giá USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ
chốt khác. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm
0,09% xuống 110,02. Tỷ giá euro so với USD tăng
0,04% lên 1,1196.
 Ông Trump: Thuế quan là cái giá phải trả cho
việc 'phá thoả thuận' của TQ. Tuyên bố đưa ra
khi Bắc Kinh rút lại những cam kết đạt được trong
các cuộc đàm phán thương mại trước đó.

 Bất ngờ với đỉnh mới của USD ở các ngân hàng: 23.450
đồng. Giá mua USD tiền mặt và chuyển khoản tại các ngân
hàng cũng chạm ngưỡng 23.300 đồng/USD. Tại thị trường tự
do, giá USD cũng tăng liên tục, giá bán USD phổ biến ở mức
23.400 đồng/USD, mua vào 23.300 đồng. Đây là đợt giá USD
tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.
 Xuất khẩu cả nước kém vui, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu
8%-10% trong năm 2019 đang gặp thách thức lớn. Số liệu
mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy 3 tháng đầu năm 2019,
tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 58,51 tỉ USD, tăng
4,7% so cùng kỳ năm trước nhưng lại thấp hơn rất nhiều so
với mức tăng trưởng 24,5% của quý I/2018. Trong đó, mặt
hàng chủ lực là điện thoại di động giảm 4,6%, gạo giảm trên
26%, hạt điều và cà phê đều giảm 15%.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
MSN
35.98
BCC
0.30
GAS
10.46
DCS
0.25
E1VFVN30
9.22
BVS
0.21
STB
7.07
DHT
0.16
D2D
5.73
HMH
0.12
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
VHM
ITC
VCI
VIC
VCB

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(28.80)
(25.20)
(18.76)
(15.90)
(12.86)

PVS
VGC
TIG
PVC
IDJ

(6.41)
(3.13)
(2.10)
(0.24)
(0.17)

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

HSX

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

20/05/2019

