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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Do áp lực từ diễn biến xấu của thị trường chứng khoán thế giới cùng 

với căng thẳng giữa hai nước Mỹ - Trung trong việc Giám đốc Huawei 

bị bắt, thị trường mở cửa đã vấp phải áp lực bán mạnh, nhiều cổ phiếu 

trụ cột giảm điểm sâu và khiến các chỉ số chìm trong sắc đỏ. Nhờ vào 

nỗ lực tăng điểm của các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí và ngành thực 

phẩm – đồ uống, các chỉ số thu hẹp đà giảm đáng kể khi kết thúc phiên 

sáng. Tuy nhiên, tâm lý bi quan vẫn duy trì đã khiến bên bán tiếp tục 

thắng thế, thị trường đóng cửa trong sắc đỏ nhưng đà giảm không quá 

sâu bởi lực cầu bắt đáy luôn thường trực nâng đỡ thị trường. Kết phiên, 

VN-index đóng cửa giảm 0,28% dừng lại ở mức 955,89 điểm; HNX-

Index cũng đồng thuận khi giảm 0,3% xuống mức 106,82 điểm. 

 Khác với các phiên trước, nhóm cổ phiếu ngân hàng (CTG -3,95%, VCB -0,52%, 

MBB -1,78%, VPB -0,22%, EIB -0,72%, STB -1,19%, TPB -2,05%, ACB -0,33%, 

SHB -1,32%) đã có sự điều chỉnh đáng kể trong phiên hôm nay và là tác nhân 

chính kéo thị trường giảm điểm. Sau thông tin từ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 

với việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 giảm gần 50% so 

với năm 2017, CTG là cổ phiếu trụ cột ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường khi 

giảm 4% xuống đóng cửa ở mức 23.100đ/cp. Ở chiều ngược lại, một số cổ 

phiếu lại đi ngược thị trường duy trì sắc xanh đến hết phiên HDB (+0,16%), TCB 

(+0,89%) 

 Các cổ phiếu bluechips (VRE -3,03%, HPG -2,6%, VJC -1,89%, BVH -0,59%, 

VIC -0,1%, FPT -2%, PNJ -1,22%, MWG -0,68%,…)  chịu áp lực bán khá mạnh 

và đóng cửa trong sắc đỏ bao trùm. Trong khi, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác, 

tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu ngành thực phẩm như VNM (+0,82%), MSN 

(+1,18%), SAB (+0,28%), SBT (+0,5%),… có phiên tăng điểm rất tích cực đã hỗ 

trợ cho thị trường không giảm điểm sâu. 

 Các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, xây dựng cũng chịu ảnh hưởng khá 

nhiều bởi diễn biến tiêu cực của thị trường khi đóng cửa giảm điểm NVL (-

0,29%), DXG (-2,66%), KDH (-1,65%), CTD (-2,21%), NLG (-1,54%), FCN (-

1,21%), VCG (-0,98%),…  

 Các cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến đồng thuận với thị trường khi giao 

dịch khá ảm đạm và phần lớn giảm điểm CTS (-0,46%), FTS (-1,69%), HCM (-

1,74%), SHS (-1,37%), SSI (-1,35%), VCI (-2,56%), VND (-1,52%)… 

 Sau thông tin OPEC nhất trí cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, giá dầu đã 

có phiên tăng điểm trở lại và ảnh hưởng tích cực đến các cổ phiếu nhóm ngành 

dầu khí. Dòng tiền mạnh đổ vào các cổ phiếu (GAS +1,45%, PLX +0,49%, PVS 

+0,99%, PVD +2,78%, PVB +1,08%, PVT +0,94%, PGC +1,06%) khiến cho 

nhóm này trở thành nhân tố quan trọng trọng việc giúp kìm hãm đà giảm của thị 

trường chung. 

 Thanh khoản thị trường cải thiện đôi chút so với phiên trước với 213,51 triệu 

đơn vị, tương đương 4.962 tỷ đồng. Trong đó có đến 2.092 tỷ đồng đến từ thỏa 

thuận và riêng TCB đã đóng góp gần 1.500 tỷ đồng, lên tới 54,5 triệu cổ phiếu 

giao dịch. 

 Khối ngoại mua ròng gần 35 triệu cổ phiếu trong phiên hôm nay, tập trung chủ 

yếu vào E1VFVN30 (114 tỷ đồng) và VNM (58 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ 

tiếp tục bán ròng HPG (57 tỷ đồng), VIC (40 tỷ đồng), GAS (22 tỷ đồng), VJC 

(24 tỷ đồng). 

 Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 10/12 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 955,89 

Biến động (%) 0,28% 

Khối lượng (triệu CP)* 213,52 

Giá trị (tỷ đồng)* 4.962,18 

SLCP tăng giá 117 

SLCP giảm giá 167 

SLCP đứng giá 59 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 106,82 

Biến động (%) 0,3% 

Khối lượng (triệu CP)* 32,28 

Giá trị (tỷ đồng)* 465,72 

SLCP tăng giá 59 

SLCP giảm giá 76 

SLCP đứng giá 57 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20181210.pdf
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KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Mã Khuyến nghị Giá khuyến nghị Mục tiêu Stoploss Giá hiện tại 
Thời gian 
nắm giữ 

 

CII MUA 26.500 30.000 25.500 26.400 26 phiên Chi tiết 
HCM MUA 57.500 64.000 55.500 56.500 29 phiên Chi tiết 
BVH MUA 102.500 115.000 97.500 101.800 42 phiên Chi tiết 
AST MUA 69.300 78.000  69.100 12 tháng Chi tiết 

 

THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ MUA  

Ngày 
khuyến nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá mục 
tiêu 

Giá cắt 
lỗ 

Giá ngày 
khuyến nghị 

Giá hiện 
tại 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

01-08-2018 HPG 50 _ 37.6 33.75 -10.24% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14.2 -2.74% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 16.3 1.88% 11-03-2019  

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 22 1.85% 01-12-2019  

09-11-2018 GMD 31 27.5 27.5 29 5.45% 04-01-2019  

12-11-2018 SAB 260 220 233 248 6.44% 24-12-2018  

21-11-2018 VRE 34 30 31.6 32 1.27% 19-12-2018  

21-11-2018 BFC 28 24.8 26 26.7 10.38% 02-01-2019 

Trả cổ tức bằng 
tiền mặt 

2.000đ/cp 
ngày 10/12/2018 

22-11-2018 FCN 18 15.3 16 16.3 1.88% 14-02-2019  

22-11-2018 HT1 18 12.5 13.65 14.35 5.13% 14-02-2019  

22-11-2018 QNS 47 41.5 42.8 43.4 1.40% 03-01-2019  

28-11-2018 CEO 16.5 12.8 13.5 13.8 2.22% 16-01-2019  

03-12-2018 GAS 120 92 97 97.7 0.72% 21-01-2019  

03-12-2018 AST 78  69.5 69.1 -0.58% 07-10-2019  

04-12-2018 CTG 27 23.5 23.9 23.1 -3.35% 08-01-2019  

04-12-2018 BMP 63.5 55.3 58 56.8 -2.07% 01-01-2019  

04-12-2018 KBC 16.5 12.3 13.3 13.7 3.01% 26-02-2019  

04-12-2018 CII 30 25.5 26.5 26.4 -0.38% 15-01-2019  

05-12-2018 BVH 115 97.5 102.5 101.8 -0.68% 06-02-2019  

05-12-2018 BSR 17 15 15.4 15.3 -0.65% 02-01-2019  

05-12-2018 PLX 65 58 60.8 61.4 0.99% 02-01-2019  

05-12-2018 DPG 57 46 50 52 4.00% 16-01-2019  

07-12-2018 HCM 64 55.5 57.5 56.5 -1.74% 18-01-2019  

 
THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ BÁN 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá ngày khuyến nghị Giá hiện tại  Chênh lệch Ghi chú 

08-11-2018 HSG 9.23 7.52 -19%  

15-11-2018 QTP 9 8 -11%  

06-12-2018 VEA 37.1 36.7 -1%  

  

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/CII20181204.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/HCM20181207.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/BVH20181205.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/AST_Update%20Report_Nov2018.pdf
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 
OPEC nhất trí cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày 
Sau hai ngày đàm phán khó khăn ở Vienna, cuối cù ng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không chỉ phá vỡ được 

thế bế tắc mà còn đưa ra được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng lớn hơn dự kiến với các đồng minh ngoài khối của mình. 

Cụ thể, OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn ngoài OPEC đã đồng ý cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó OPEC gánh 

vác 800.000 thùng. Các nhà sản xuất nhất trí sẽ sử dụng mức sản lượng tháng 10 làm cơ sở cho việc cắt giảm và thỏa thuận 

sẽ được xem xét vào tháng Tư. Nga đã đề xuất cắt giảm sản lượng khoảng 2% kể từ tháng đó, tương đương với 228.000 thùng 

mỗi ngày (theo tính toán của Bloomberg), cao hơn so với mức mong muốn ban đầu của nước này là không quá 150.000 thùng 

mỗi ngày. 

Cuộc họp của OPEC là sự kiện được mong đợi nhất trong tuần qua, đến đúng vào thời điểm giá dầu giảm mạnh nhất kể từ cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Giá dầu đã giảm khoảng 30% trong 2 tháng qua, làm tăng áp lực lên ngân sách của 

các quốc gia xuất khẩu dầu. 

 

Lãi suất tiết kiệm tăng lên xấp xỉ 9%/năm 
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước đến đầu tháng 12, mặt bằng lãi suất huy động bằng VNĐ ở các kỳ hạn từ 6 đến dưới 

12 tháng từ 5,3%-6,5%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức phổ biến 6,5%-7,3%/năm. 

Tuy nhiên, ở nhiều ngân hàng thương mại, mức lãi suất huy động từ 12 tháng trở lên đã cán mốc 8,5%/năm, thậm chí xấp xỉ 

9%/năm. Cùng với việc điều chỉnh lãi suất trên biểu lãi suất huy động thông thường, một số ngân hàng áp dụng chương trình 

khuyến mại, cộng thêm lãi suất với mức khá cao. 

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu vay vốn dịp cuối năm tăng cao hơn bình thường buộc ngân hàng thương mại phải thu hút 

vốn huy động nhiều hơn. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần chuẩn bị nguồn vốn, kể cả ngắn, trung và dài hạn nhằm đáp ứng 

quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng bắt đầu phát hành trái phiếu huy động vốn dài hạn nhằm tăng vốn cấp 2, đáp ứng yêu cầu tỉ 

lệ an toàn vốn, chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II trong thời gian tới. 

 

Ngành gỗ sẽ được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do 
Tại hội thảo "Cơ hội từ thương mại Mỹ - Trung giữa hai làn Hiệp định EVFTA/CPTPP và sự hình thành trung tâm đồ nội thất thế 

giới tại Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã cho biết nếu 2 hiệp định CPTPP và EVFTA được đưa vào 

thực thi năm 2019 sẽ có tác động tương đối lớn đến ngành gỗ Việt Nam. CPTPP sẽ mở ra cơ hội đối với các sản phẩm gỗ bởi 

khi hiệp định có hiệu lực từ ngày 14/01/2019, Việt Nam sẽ tiếp cận với những thị trường nhiều tiềm năng trong hoạt động xuất 

khẩu gỗ như Canada, Mexico và Peru  

Cụ thể như với thị trường Canada, năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu vào thị trường Canada khoảng trên 129 triệu USD, 10 

tháng đầu năm 2018 đã đạt 131 triệu USD, và dự kiến cả năm đạt 140 triệu USD. CPTPP là cơ hội cho ngành gỗ như ván sàn, 

gỗ thanh bởi mức thuế 3,5% sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. 

Các sản phẩm như ván dán, ván ghép, khung tranh, khung cửa và nhất là đồ nội thất cũng sẽ có cơ hội bởi mức thuế nhập khẩu 

từ 6%-9,5% sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ cũng sẽ được hưởng lợi khi Canada 

đồng ý xóa bỏ mức thuế nhập khẩu 7% ngay khi hiệp định có hiệu lực 

Mexico hiện chưa phải là thị trường lớn của Việt Nam do mức thuế nhập khẩu áp cho đồ gỗ là khá cao, dao động từ 10 - 15%. 

Tuy nhiên, Mexico đã đồng ý xóa bỏ thuế nhập khẩu cho toàn bộ các sản phẩm gỗ, bao gồm cả ván dán, ván dăm, gỗ thanh, 

ván sàn và đồ nội thất, ngoại thất với lộ trình tối đa là 10 năm. Cơ hội sẽ lớn dần theo thời gian, khi mức thuế được giảm dần về 

0% theo lộ trình. 

Một hiệp định quan trọng khác mà Việt Nam chuẩn bị ký kết trong đầu năm tới là Hiệp định EVFTA, giữa EU và Việt Nam. Hiện 

2 bên cùng hy vọng sẽ ký được 2 Hiệp định vào đầu quý 1/2019, sau đó trình ra Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam để xin 

phê chuẩn. Nếu việc phê chuẩn EVFTA diễn ra suôn sẻ trong nửa đầu 2019 thì đây sẽ là tin vui với cộng đồng chế biến gỗ xuất 

khẩu của Việt Nam bởi EU là thị trường hết sức quan trọng. 

Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ vào EU năm 2017 là gần 750 triệu USD trong khi dung lượng thị trường này khoảng 80 - 90 tỉ USD/ 

năm. Sản phẩm gỗ của Việt Nam mới chiếm chưa đầy 1% thị trường này nên tiềm năng phát triển là rất lớn khi EVFTA được 

đưa vào thực thi. Các sản phẩm sẽ được hưởng lợi nhất là ván dán thuế hiện hành 7 - 10% sẽ về 0% sau 5 năm; ván dăm thuế 

hiện hành 7%, về 0% sau 5 năm, gỗ thanh thuế hiện hành 3 - 4%, về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực và đồ gỗ dùng cho nhà 

bếp thuế hiện hành 2,7%, được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2018  

1. Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng) 

- Ngày thực hiện: 28/12/2018 

2. Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới) 

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (S96, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Thanh đổi ngày thanh toán cổ tức 

Thông tin đã thông báo tại công văn số 19765/VSD-ĐK ngày 30/12/2016 của VSD: 

- Thời gian thanh toán: 31/12/2018 

Thông tin điều chỉnh: 

- Thời gian thanh toán: 31/12/2021 

Lý do điều chỉnh: Hiện nay công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để trả cổ tức. 

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

- Ngày thanh toán: 10/01/2019 

Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM , HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền 

sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm) 

Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Thanh đổi ngày thanh toán cổ tức lần 5 

Thông tin đã thông báo tại Công văn số 4457/CNVSD-ĐK ngày 25/06/2018 của CNVSD: 

-Thời gian thanh toán: Ngày 31/12/2018 

Thông tin điều chỉnh: 

-Thời gian thanh toán: Ngày 28/06/2019 

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai chưa chủ động được nguồn tiền như kế hoạch. 

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG , HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) 

- Thời gian thực hiện: ngày 28/12/2018 

Tổng công ty Viglacera (VGC, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

VGC đã giải ngân được 75% số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017 

- Sau đợt kết thúc giao dịch chào bán 120 triệu cp VGC ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại HNX từ ngày 

21/04/2017 đến 08/06/2017, VGC đã huy động được số tiền thực tế hơn 1,918 tỷ đồng (tăng so với dự kiến ban đầu 442 

tỷ). Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho các dự án đầu tư 

- Sau hơn 1 năm thực hiện, VGC thông báo về tình hình sử dụng vốn. Theo đó đến ngày 03/12, số tiền mà VGC đã thực 

hiện cho các dự án là 1,436 tỷ đồng (75% số tiền thu được từ đợt phát hành). Hiện tại số tiền còn chưa được sử dụng là 

482 tỷ đồng. 

Tập đoàn Vingroup (VIC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Vinfast bắt tay An Phát Holdings lập công ty linh kiện ô tô 

- Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ngày 28/11/2018 vừa qua, một doanh nghiệp 

mới thành lập mang tên Công ty TNHH Linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát. 

- Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Nhà máy đúc nhựa, thuộc Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Khu kinh Đình Vũ - Cát Hải, 

đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với ngành nghề kinh doanh chính sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe 

ô tô và xe có động cơ khác. 

Công ty cổ phần địa ốc No va (NVL, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Novaland phát hành thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu 

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/12/3BA676BE_BSA_tra-co-tuc-con-lai-cua-nam-2017-bang-tien-va-tra-co-tuc-nam-2017-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/12/3BA676C0_S96_thay-doi-ngay-thanh-toan-co-tuc/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA676BC_DNC_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/12/3BA6777A_SAM_tra-co-tuc-nam-2017-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/12/3BA67778_DGT_thay-doi-ngay-thanh-toan-co-tuc-lan-5/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/12/3BA67777_VNG_tam-ung-co-tuc-bang-tien-nam-2018/
https://vietstock.vn/2018/12/vgc-da-giai-ngan-75-so-tien-thu-duoc-tu-dot-phat-hanh-co-phieu-nam-2017-737-642640.htm
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vinfast-bat-tay-an-phat-holdings-lap-cong-ty-linh-kien-o-to-251401.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/novaland-phat-hanh-them-1500-ty-dong-trai-phieu-251250.html
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Công ty sẽ sử dụng tài sản của doanh nghiệp và bên thứ ba là quyền tài sản của CTCP Phát triển Đất Việt phát sinh từ Dự 

án Chung cư 100 Cô Giang, quận 1, TP. HCM do Đất Việt làm chủ đầu tư để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên 

quan đến trái phiếu. 

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vừa hoàn tất giao dịch mua thêm cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa và môi trường 

xanh An Phát nâng tỷ lệ sở hữu lên 46,62%. 

Ngoài ra, AAA vừa thông báo đã ký kết thành công hợp đồng trị giá 1.400 tỷ đồng với đối tác Nhật Bản về xuất khẩu bao bì 

màng mỏng. Hợp đồng này dự kiến sẽ giúp doanh thu năm 2019 của Công ty có sự tăng trưởng đột biến. 

Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SRF, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Nhà thầu chính Descon bị mở thủ tục phá sản, thầu phụ SRF tìm cách thu hồi nợ 

- Hiện Searefico có hợp đồng thi công cùng Descon với tư cách là nhà thầu phụ tại các dự án mà Descon đang thực hiện 

với vai trò nhà thầu chính. 

- Tòa án nhân dân TP.HCM đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp (Descon). 

SRF đã gửi thông báo các khoản nợ của Descon tới Tòa án nhân dân TP.HCM để thu hồi nợ, giảm thiểu thiệt hại cho Công 

ty. 

Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PC1, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

PC1 dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu 

Theo tính toán dựa trên dòng tiền năm nay, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức theo hình thức chia tiền 

mặt với tỷ lệ 5% và 20% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên đây mới là dự kiến, còn quyết định cuối cùng là do ĐHCĐ lựa chọn” 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh (WTN, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

WTN: Hải Đăng Tây Ninh sẽ chuyển nhượng gần 23% vốn cho DNP-Water 

- ĐHĐCĐ đã thống nhất về việc CTCP Hải Đăng Tây Ninh (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 2.4 triệu cổ phần, 

chiếm 22.69% vốn điều lệ tại WTN trước thời hạn cam kết cho CTCP Đầu tư ngành nước DNP (DNP-Water). 

- DNP-Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần 

dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công 

khai theo quy định của pháp luật. 

 
  

https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nhua-va-moi-truong-xanh-an-phat-aaa-an-phat-holdings-nang-ty-le-so-huu-len-4662-251248.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nha-thau-chinh-descon-bi-mo-thu-tuc-pha-san-thau-phu-srf-tim-cach-thu-hoi-no-251369.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/pcc1-du-kien-tra-co-tuc-nam-2018-bang-ca-tien-mat-va-co-phieu-251308.html
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/10/20181210_20181210_-_CTG_-_BB_NQ_DHDCD_bat_thuong_nam_2018.pdf
https://vietstock.vn/2018/12/wtn-hai-dang-tay-ninh-se-chuyen-nhuong-gan-23-von-cho-dnp-water-737-642905.htm
http://finance.vietstock.vn/DNP-ctcp-nhua-dong-nai.htm
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Tuyên bố miễn trách  nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được 

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  
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