THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.08%

-0.28%

Giá cuối ngày

976.48

105.79

KLGD (triệu cổ phiếu)

134.34

34.94

GTGD (tỷ đồng)

3,731.83

393.822

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

1,119,500

-94,536

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

9.87

-15.61

Số CP tăng giá

120

78

Số CP đứng giá

172

81

Số CP giảm giá

89

218

 FLC: Tập đoàn FLC và VTVcab ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Theo thỏa thuận ký kết, 2 bên sẽ thiết lập các hợp tác toàn diện hướng tới
mục tiêu phát triển kinh doanh, phối hợp xây dựng, triển khai các gói sản
phẩm, dịch vụ chung để tạo ra hệ sinh thái sản phẩm tối ưu được tiềm năng,
vị thế cũng như khả năng cạnh tranh của mỗi đơn vị.
 CTG: VietinBank thu về 305 tỷ đồng từ thoái vốn khỏi Saigonbank.
CTG đã bán được hết toàn bộ hơn 15,12 triệu cổ phiếu Saigonbank từ ngày
22/3 đến 26/4/2019. Tổng số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu này là 305,5
tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí như phí tư vấn, phí thẩm định
giá,….VietinBank thu ròng 304,88 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Số tiền
mua cổ phiếu đã được thanh toán từ ngày 20/4-26/4/2019.
 REE: Chào mua công khai gần 5,5 triệu cổ phiếu nước Khánh Hòa
(21% đang lưu hành), giá dự kiến 27.300 đồng/cp. Giá chào mua này sẽ
giảm tương ứng sau ngày không hưởng quyền khi KHW có ngày chốt quyền
trả cổ tức năm 2018. Nếu mua thành công, tỷ lệ này lên 45,85%.
 ANV: Đã xuất lô hàng thử nghiệm cho đợt POR16 của Mỹ, khi nào xong
dự án Bình Phú sẽ tính đến phân phối qua Alibaba. Năm 2019. ANV đặt
mục tiêu tổng doanh thu là 6.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế kế hoạch 700
tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt. Nam Việt cũng đã khởi công
siêu dự án "Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Bình Phú", là vùng nuôi
cá tra quy mô tập trung lớn nhất Việt Nam. Dự án được xây dựng trong năm
2019 – 2020 và xuất khẩu 100%.
 HPG: Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 100.000 cp, còn quỹ DC
Developping Markets Strategies Public đã bán 100.000 cp và quỹ KB
Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu cả
nhóm gồm 14 nhà đầu tư liên quan từ 106.278.440 cp (tỷ lệ 5,001%) xuống
105.678.440 cp (tỷ lệ 4,971%0 và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao
dịch thực hiện ngày 15/5/2019.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

AST

25% bằng cổ phiếu

20/05/19

RTS

23% bằng tiền

20/05/19

PJT

15% bằng tiền

20/05/19

X26

14% bằng tiền

20/05/19

SGN

30% bằng tiền
25% bằng cổ phiếu

21/05/19

VGL

15% bằng tiền

21/05/19

PMB

10% bằng tiền

21/05/19

PNJ

2% bằng tiền

21/05/19

HCM

19% bằng tiền

21/05/19

 CTI: 2019 kế hoạch lãi 141,5 tỷ đồng, sẽ huy động tối thiểu 220 tỷ đồng
qua cổ phiếu. Cụ thể, doanh thu hợp nhất 1.305 tỷ đồng. Trong đó, doanh
thu công ty mẹ dự kiến thu 729 tỷ, với 400 tỷ từ xây lắp, cung cấp bê tông
nhựa, BTT; 100 tỷ từ cung cấp ống; 4 tỷ từ thu phí BOT – TL16 (ngừng thu
phí từ ngày 1/2/2019); 150 tỷ từ khai thác gia công đá; 40 tỷ dịch vụ quản
lý thu phí hộ và cuối cùng 35 tỷ doanh thu khác (thu từ xăng dầu). Công ty
dự kiến chia cổ tức 2019 vào mức 12%.

TIN SÀN HNX
 BHA: CTCP Đầu tư Bắc Hà đăng ký mua 10.320.000 cp. Trước giao dịch
công ty Bắc Hà sở hữu 5.850.000 cp (tỷ lệ 8,86%). Giao dịch dự kiến thực
hiện từ 20/5 đến 18/6/2019.
 VNT: CTCP VNT Holdings đăng ký mua 4,75 triệu cp. Trước giao dịch
VNT Holdinsg sở hữu 1.353.700 cp (tỷ lệ 11,38%). Giao dịch dự kiến thực
hiện từ 20/5 đến 14/6/2019.
 AMV: Sẽ trình ĐHCĐ về việc phát hành tối đa 280.000 trái phiếu chuyển
đổi riêng lẻ, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu để huy động tối đa 280 tỷ
đồng. Đồng thời, AMV cũng xin ý kiến ĐHCĐ về việc chuyển sàn giao dịch
từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Năm
2019, AMV đặt kế hoạch doanh thu 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 230
tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 5% so với thực hiện năm 2018.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Chính phủ đã hoàn thiện Luật chứng khoán sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2021. Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
về cơ bản giữ nguyên bố cục của Luật hiện hành, gồm 10 chương, 136 điều. So với Luật Chứng khoán hiện hành, dự thảo Luật
sửa đổi 97 Điều, bổ sung 31 Điều, bãi bỏ 31 Điều và giữ nguyên 08 Điều.
 Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ dự kiến giao dịch từ ngày 04/07. Hiện cơ sở pháp lý cho sản phẩm đã hoàn thiện.
HNX đã phối hợp với VSD và các công ty chứng khoán chuẩn bị hệ thống, sẵn sàng đưa sản phẩm vào giao dịch.
 Cơ khí An Giang bị phạt 70 triệu đồng vì chậm nộp hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.
 Cổ phiếu TV2 sẽ hủy niêm yết HNX từ ngày 28/5. Trước đó vào 22/4, HoSE đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho
Tư vấn Xây dựng điện 2 với khối lượng giao dịch 12,3 triệu cổ phiếu.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Phố Wall phiên cuối tuần giảm điểm trong
bối cảnh căng thẳng thương mại kéo tụt nhóm
cổ phiếu công nghệ và công nghiệp. Dow Jones
giảm 98,68 điểm, S&P 500 giảm 16,79 điểm,
Nasdaq giảm 81,76 điểm.
 Giá dầu hôm nay tăng trung bình 1% trong
bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông và
chiến trang thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa
được giải quyết. Giá dầu WTI tăng 1% lên 63,5
USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,1% lên 72,9
USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay giảm. Giá vàng giao ngay
giảm 0,01% xuống còn 1.277,0 USD/ounce;
giá vàng giao tháng 6 tăng 0,12% lên 1.277,35
USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều chờ
đợi tín hiệu từ Fed. Tỷ giá USD so với yen Nhật
tăng 0,04% lên 110,11. Tỷ giá euro so với USD
tăng 0,06% lên 1,1163.

 Bộ Công Thương: Nếu tính đủ chênh lệch tỷ giá, giá điện
tăng 9,26%. Giá điện hiện nay chưa tính khoản chênh lệch
tỷ giá 3.266 tỷ đồng thực hiện hợp đồng mua bán điện dự
kiến năm 2018. Nếu bổ sung chi phí này, giá bán sẽ là khoảng
1.879,90 đồng/kWh, tăng tương ứng 9,26% thay vì 8,36%
như điều chỉnh ngày 20/3.
 Cấp tín dụng bất động sản tiềm ẩn rủi ro. Trong báo cáo
gửi Quốc hội mới đây, NHNN cho biết việc cấp tín dụng đối
với lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro đối
với ngân hàng. 3 nguyên nhân dẫn đến việc này là (1) quy
định pháp luật đối với thị trường bất động sản còn nhiều bất
cập; (2) đầu cơ trên thị trường; (3) tình trạng mất cân đối
cung cầu vẫn tồn tại ở một số phân khúc bất động sản.
 Làn sóng dịch chuyển FDI, cơ hội với các khu công
nghiệp. Hiệp định CPTPP được ký kết và ảnh hưởng từ cuộc
chiến tranh thương mại đang khiến dòng vốn FDI từ nhiều
quốc gia có xu hướng đổ mạnh vào Việt Nam. Trong 4 tháng
qua, Hồng Kông đã vượt lên dẫn đầu dòng vốn với 4,7 tỷ
USD vào Việt Nam, chiếm 32,5% tổng vốn đầu tư. Làn sóng
FDI dịch chuyển về Việt Nam đã tác động tích cực không
nhỏ đến ngành dệt may.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VRE
39.01
NDN
0.49
SSI
16.06
DGC
0.22
PLX
7.51
ART
0.22
VNM
6.90
AMV
0.11
BVH
6.57
HMH
0.09
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VHM
VIC
HPG
PVD
HDB

(17.94)
(15.10)
(13.69)
(9.39)
(8.85)

PVS
VGC
NTP
TNG
IDJ

(9.13)
(3.76)
(2.02)
(0.44)
(0.42)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

HNX

Công ty TNHH Vận tải biển
Đông Long

11/06/2019

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

20/05/2019

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

04/06/2019

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

04/06/2019

HSX

