THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.53%

-0.33%

Giá cuối ngày

975.14

105.04

138

22

GTGD (tỷ đồng)

3,407.84

267.48

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

547,660

123,679

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

66.8

2.87

Số CP tăng giá

140

67

Số CP đứng giá

67

55

Số CP giảm giá

152

75

KLGD (triệu cổ phiếu)

 VHM: Đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hơn 20.000 tỷ đồng, tập trung triển
khai 3 dự án đại đô thị trong năm 2019. Trong năm 2019, Vinhomes sẽ
tập trung triển khai 3 dự án đại đô thị, bao gồm 3 dòng sản phẩm Vinhomes
Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Công ty cũng tiếp tục
mở rộng lĩnh vực cho thuê căn hộ dịch vụ dưới thương hiệu Vinhomes
Serviced Residences và cho thuê văn phòng trong các dự án đại đô thị phức
hợp Vinhomes, nhằm mang lại dòng tiền ổn định.
 TAC: Dầu thực vật Tường An đặt mục tiêu LNTT không tăng trưởng,
ở mức 136 tỷ đồng. Kết thúc quý 1/2019, doanh thu thuần của Tường An
(TAC) đạt 840 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận
trước thuế giảm 26% về chỉ còn gần 30 tỷ đồng.
 SBT: TTC Sugar khai trương trung tâm 3S - An Giang. Trung tâm này
nhằm cung cấp máy móc cơ giới ngành nông nghiệp thương hiệu John
Deere trên địa bàn và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là
Trung tâm thứ 4 của TTC Sugar.
 FPT: Long Châu sẽ đi theo mô hình kinh doanh như Pharmacity,
nhưng đây chưa phải là thời điểm đúng. Theo lãnh đạo của FPT Retail,
người tiêu dùng Việt Nam chỉ mới có nhu cầu chữa bệnh chứ chưa có nhu
cầu phòng bệnh, thế nên đây chưa phải là thời điểm đúng để Long Châu
phát triển theo mô hình kinh doanh như Pharmacity.
 CEE: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ đăng
ký mua vào 1 triệu cổ phiếu CEE từ ngày 31/5 đến 28/6 theo phương thức
thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu
tại CEE lên hơn 24,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 62,69%.
 PGI: Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), cổ đông lớn
đã bán ra 3 triệu cổ phiếu PGI từ ngày 13/5 đến 23/5 theo phương thức
khớp lệnh. Sau giao dịch, VNR đã giảm sở hữu tại PGI từ hơn 6,22 triệu cổ
phiếu, tỷ lệ 7,02% xuống còn 3,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,64%, qua đó không
còn là cổ đông lớn của PGI.
 AST: CTCP Dịch vụ hàng không Thăng Long, Công ty mẹ đăng ký
bán ra 1,5 triệu cổ phiếu AST từ ngày 29/5 đến 27/6 theo phương thức
thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Dịch vụ hàng không
Thăng Long sẽ giảm sở hữu tại AST xuống còn 21,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ
60%.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TCM

7% bằng cổ phiếu

28/05/19

PEQ

18% bằng tiền
28% bằng cổ phiếu

28/05/19

PTD

10% bằng tiền

28/05/19

MVB

12% bằng tiền

28/05/19

BRS

14% bằng tiền

29/05/19

C32

12% bằng tiền

29/05/19

XDH

20% bằng tiền
40% bằng cổ phiếu

29/05/19

TIN SÀN HNX
 VEA: VEAM lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên sang 30/6 để
chuẩn bị hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQT. Lý do việc thay đổi thời
gian tổ chức ĐHCĐ để VEAM có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung liên
quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và hồ sơ liên quan đến bầu bổ
sung thành viên HĐQT.
 CMC: Tập đoàn CMC sắp nhận đầu tư từ Samsung SDS, nhắm đến mục
tiêu doanh thu 1 tỷ USD. Công ty Samsung SDS và CMC vừa ký thỏa thuận
về việc đầu tư chiến lược. Theo đó, Samsung SDS sẽ đầu tư với CMC để
phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, tiến tới mở
rộng kinh doanh sang thị trường nước ngoài.
 MKP: Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1,300 tỷ đồng, cao
hơn 12% so với thực hiện năm 2018, còn lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng,
thấp hơn 14% so với năm trước.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Loạt cổ phiếu trên UPCoM bị hạn chế giao dịch. HNX vừa có thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch
UPCoM đối với loạt cổ phiếu GLC, C71, BT6, G20, SSN, SDX từ ngày 27/05 do các doanh nghiệp này không khắc phục nguyên
nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm dừng giao dịch. Như vậy, các cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng
tuần.
 Bất động sản kém hút tiền, cổ phiếu vận tải thế chân. Trong tuần giao dịch từ 20 - 24/05, dòng tiền đã bắt đầu rời khỏi nhóm
bất động sản. Song song đó, nhóm cổ phiếu vận tải có dấu hiệu được ưu ái.
 Hơn 6 triệu cp Cà phê Thắng Lợi sẽ lên sàn UPCoM với giá 21,300 đồng/cp vào ngày 03/06 sắp tới.

TIN VĨ MÔ

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán châu Á trái chiều khi nhà đầu
tư theo dõi diễn biến từ chuyến công du tới
Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump
và kết quả từ cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu.
Shanghai Composite tăng 2,892.38 điểm, và
Shenzhen Component lên 8,979.83 điểm.
Nikkei 225 tăng 65.36 điểm.

 Các ngân hàng giảm lãi suất gần 60.000 tỉ đồng đối với
các khoản vay cũ của hơn 3.300 DN. Năm 2018 hệ thống
các TCTD đã chủ̉ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để
hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay với
chi phí hợp lý; đồng thời cung cấp gần 100 chương trình, sản
phẩm tín dụng hỗ trợ DN với nguồn vốn ưu đãi, trong đó có
15 chương trình áp dụng đối với DNNVV, DN khởi nghiệp.

 Giá dầu tăng hơn 1% do căng thẳng ở khu vực
Trung Đông và việc OPEC vẫn đang thực hiện
thỏa thuận giảm sản lượng. Bên cạnh đó, nguồn
cung từ Nga cũng bị gián đoạn do vấn đề ô
nhiễm môi trường. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên
59,5 USD/thùng, giá dầu Brent 0,2% lên 70,3
USD/thùng.

 Dự trữ ngoại hối nhà nước đạt mức cao kỷ lục. Với 8,35
tỉ USD được mua vào trong chưa đầy 4 tháng đầu năm, dự
trữ ngoại hối nhà nước có thể đã đạt tới con số kỷ lục 66 tỉ
USD. Các tổ chức đầu tư hy vọng rằng, với lượng dự trữ
ngoại hối dồi dào tích lũy trong thời gian vừa qua sẽ giúp
NHNN đủ sức vượt qua tác động từ bên ngoài và ổn định thị
trường tiền tệ của Việt Nam trong thời gian tới.

 Giá vàng hôm nay lên mức cao nhất một
tuần trên thị trường thế giới. Giá vàng giao
ngay đạt mức 1.284,7 USD/ounce; giá vàng
giao tháng 6 tăng 0,01% lên 1.284,55 USD.
 Tỷ giá USD tăng nhờ động lực từ tranh chấp
thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tỷ giá USD so với
yen Nhật tăng 0,03% lên 109,53. Tỷ giá euro so
với USD giảm 0,04% lên 1,1192.

 Những con số này đang chứng minh Việt Nam đang trở
thành "cái rốn" của dòng tiền ngoại trong bối cảnh chiến
tranh thương mại nóng lên từng ngày. Vốn FDI tính đến
tháng 5 tiếp tục đạt kỷ lục với con số 16,74 tỷ USD, tăng
69,1% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng dòng vốn từ Trung
Quốc chuyển dịch sang Việt Nam đã tăng 450% so với cùng
kỳ năm ngoái.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VJC
25.40
PVS
3.61
VNM
20.77
SHB
0.44
PLX
14.05
AMV
0.10
VCB
9.17
TTT
0.09
CII
7.95
BVS
0.05
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
PVD
HPG
VHM
YEG
DHC

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(14.99)
(11.20)
(6.46)
(6.20)
(5.17)

VCS
NRC
NTP
ART
PVC

(0.47)
(0.39)
(0.35)
(0.14)
(0.12)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH Vận tải biển
Đông Long

11/06/2019

Ngân hàng TMCP Hàng hải
Việt Nam

18/06/2019

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

04/06/2019

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

04/06/2019

