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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
 Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới tiếp tục đà giảm trong 

phiên ngày 23/5 do nhà đầu tư lo ngại chiến tranh thương mại sẽ làm 

chậm sự tăng trưởng của nền kinh tế. Lợi suất trái phiếu Chính phủ 

Mỹ kỳ hạn 10 năm đã về lại mức 2,29%, thấp nhất kể từ tháng 10/2017 

cùng với việc giá dầu tiếp tục rớt mạnh gần 6% khiến diễn biến thị 

trường càng trở nên tiêu cực hơn. Bên cạnh đó, việc khối ngoại không 

ngừng bán ròng thời gian gần đây cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm 

lý giới đầu tư trong nước. Sự bi quan bao trùm trong bối cảnh hiện tại 

khiến thị trường ngay khi mở cửa phiên giao dịch đã chịu áp lực bán 

khá mạnh và đánh mất 6 điểm đầu phiên. Dù lực cầu bắt đáy đã sớm 

kích hoạt ngay sau đó đẩy chỉ số VN-Index vượt ngưỡng tham chiếu, 

thế nhưng điều này không đủ giúp thị trường duy trì đà hồi phục bởi 

áp lực bán tăng vọt nơi các cổ phiếu bluechips VHM, VIC, VRE, MSN, 

HPG, BVH…Các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng, bất 

động sản, xây dựng…cũng hầu hết đều đóng cửa trong sắc đỏ. Một 

số cổ phiếu dầu khí GAS, PLX, PVS, PVD cũng chịu áp lực bán mạnh 

về cuối phiên do ảnh hưởng của giá dầu giảm sâu đêm qua. Kết phiên, 

chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, giảm 1,29% 

xuống mức 970,03 điểm. Diễn biến trên sàn HNX cũng đồng thuận với 

sàn HOSE do áp lực bán mạnh của một số cổ phiếu dầu khí cùng 

nhóm ngân hàng, đẩy chỉ số HNX-Index giảm 0,86% xuống 105,39 

điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE khá yếu những phút đầu giao dịch nhưng 

đã cải thiện mạnh mẽ trong những phút cuối, do đó ghi nhận giá trị 

khoảng 4.018 tỷ đồng. Nếu loại bỏ phần giá trị thỏa thuận 840 tỷ đồng, 

giá trị giao dịch phiên nay tăng 28% so với phiên giao dịch ngày 23/5. 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh ở cả hai sàn với giá trị tổng cộng 

khoảng 294 tỷ đồng, tập trung ở các mã  VNM (70,6 tỷ đồng), HPG (60,7 

tỷ đồng), VIC (38 tỷ đồng), PVD (35,7 tỷ đồng), VHM (30 tỷ đồng). Chiều 

ngược lại, họ mua ròng chủ yếu mã VJC (21 tỷ đồng). 

 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 24/05 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 

 
Giá trị đóng cửa 970,03 

Biến động (%) 1,29% 

Khối lượng (triệu CP)* 168,3 

Giá trị (tỷ đồng)* 4.018,7 

SLCP tăng giá 110 

SLCP giảm giá 185 

SLCP đứng giá 52 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 105,39 

Biến động (%) 0,86% 

Khối lượng (triệu CP)* 32,4 

Giá trị (tỷ đồng)* 426,5 

SLCP tăng giá 56 

SLCP giảm giá 98 

SLCP đứng giá 52 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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KHUYẾN NGHỊ MUA ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

1/11/2018 SHP 23,8 22,6 26,6  5% 17/10/2019 Chi tiết 

01/03/2019 LAS 8,4 10 12  -16,0% 22/08/2019 Chi tiết  

12/04/2019 PC1 23,95 23,65 30  1,3% 19/03/2020 Chi tiết  

23/04/2019 DHT 32,5 33 40  -1,5% 27/03/2020 
Cổ phiếu 

thưởng, tỷ 
lệ 10:1 

23/04/2019 TDT 11,6 12 15  -3,3% 27/03/2020 Chi tiết  

02/04/2019 HPG 32,15 32,1 37  0,2% 09/03/2020 Chi tiết  

16/04/2019 VCS 61,9 66,1 78,2  -6,4% 20/03/2020 Chi tiết  

06/05/2019 FCN 14,7 14,7 18,7  0,0% 16/12/2019 Chi tiết  

07/05/2019 ANV 31,8 28,15 33 26,5 13,0% 04/06/2019 Chi tiết  

08/05/2019 DPG 40,1 41,1 63,7  -2,4% 08/04/2020 Chi tiết  

14/05/2019 TNG 23,4 22,4 25 21 4,5% 04/06/2019 Chi tiết  

14/05/2019 POW 15,7 15,2 17,5 14,3 3,3% 11/06/2019 Chi tiết  

15/05/2019 BCC 8,7 9,2 10,7 8,1 -5,4% 05/06/2019 Chi tiết  

16/05/2019 TDH 11,7 11,6 13,5 11 0,9% 07/06/2019 Chi tiết  

16/05/2019 PTB 66,2 63,3 72 59,7 4,6% 18/06/2019 Chi tiết  

17/05/2019 LHG 19,3 20 22,5 19 -3,5% 21/06/2019 Chi tiết  

23/05/2019 DPM 18,55 18,55 20,5 17,5 0,0% 27/06/2019 Chi tiết  

 
KHUYẾN NGHỊ BÁN ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

19/12/2018 NAF 17,1 14,4 10,9  -15,8% 4/12/2019 Chi tiết 

27/12/2018 EID 12,8 14,2 10,8  10,9% 12/12/2019 Chi tiết 

7/05/2019 PLC 16,1 16,3 13,7  1,2% 7/04/2020 Chi tiết  

02/04/2019 DHG 116,1 118,3 76  1,9% 23/09/2019 Chi tiết  

26/04/2019 VIS 24 24,1 19,5  0,4% 01/04/2020 Chi tiết  

08/05/2019 KDH 30,95 30 27 31,7 -3,1% 29/05/2019 Chi tiết  

17/05/2019 CVT 19,95 20,4 17,9 21,5 2,3% 07/06/2019 Chi tiết  

 

CÁC CỔ PHIẾU THEO DÕI MUA 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá hiện tại Giá tại ngày khuyến nghị Giá mục tiêu Giá chờ mua   

10/01/2019 AAA 17,4 14,25 15,4 12,3 Chi tiết 

24/04/2019 AST 62,5 75,4 73,5 62 Chi tiết  

22/04/2019 DPM 18,55 17,05 19,5 15 Chi tiết  

25/04/2019 NTP 35,8 37,5 40,1 31,8 Chi tiết  

8/05/2019 VPD 16,8 17,4 17,2 14,9 Chi tiết  

6/05/2019 PPC 28,2 27 24,1 20 Chi tiết  

 
  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/01/SHP_ValuationReport_Oct2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/19/PC1%20-%20Bao%20cao%20cap%20nhat%20tin%20tuc%20-%20FPTS%20-%20120419.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/22/DHT20190422.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/22/DHT20190422.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/22/DHT20190422.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/22/TDT20190422.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/08/HPG%20-%20Cap%20nhat%20DHCD%202019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/26/VCS_BaocaocapnhatDHCD2019_1604.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/11/FCN_UpdateReport_Dec2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/ANV07052019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/08/1904%20-%20DPG%20-%20Update%20GSM%202019.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/TNG20190514.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/POW20190514.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/BCC20190515.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/16/PTKT-TDH-15052019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/PTB20190516.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/17/PTKT-LHG-17052019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/23/PTKT-DPM-23052019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/19/NAF_ValuationReport_Dec2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/27/EID20181227NGOCNT.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/09/PLC20190507.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/17/DHG20190408.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/26/VIS%20-%20Cap%20nhat%20dinh%20gia-Apr19.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/KDH20190508.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/17/PTKT-CVT-17052019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/AAA_ValuationReportUpdated_DEC2018_final_1.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/02/AST_Update%20Report_Apr2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/26/DPM_Bao%20cao%20cap%20nhat%20DHCD%202019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/08/Bao%20cao%20Cap%20nhat%20tin%20tuc%20-%20NTP%20-%202019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/08/VPD20190508.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/PPC20190506.pdf
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 

5 tháng đầu năm 2019, FDI đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn 

đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Giải ngân vốn FDI ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng 

kỳ năm 2018. 

Cụ thể, tính đến ngày 20/5/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến các nhà đầu 

tư nước ngoài chuyển hướng sang thị trường các quốc gia Đông Nam Á lân cận Trung Quốc, và Việt Nam cũng không 

phải là ngoại lệ.  

Nhu cầu bất động sản khu công nghiệp và nhà ở, khu đô thị có khả năng sẽ tăng mạnh trong bối cảnh này. Bên cạnh đó, 

công nghiệp sản xuất, chế biến, đầu tư công nghệ cũng chứng kiến sự đóng góp tích cực của FDI. Cụ thể, trong nhiều 

năm trở lại đây, các doanh nghiệp thuộc Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại Tp.HCM có kế hoạch chuyển sản 

xuất trong lĩnh vực máy móc, thiết bị, máy công cụ và các ngành công nghiệp gia công kim loại từ Trung Quốc sang Việt 

Nam. Sự thay đổi này giúp lĩnh vực chế biến, chế tạo cơ khí tại Việt Nam vốn tương đối chậm phát triển nay nhận được 

sự quan tâm đáng kể.  

 

Nhận định: Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là nhân tố góp phần hình thành các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp trong nước, nâng cao thực lực, sức cạnh tranh của 

các đơn vị nội địa. 

 

Mỹ cân nhắc việc áp thuế lên những quốc gia phá giá tiền tệ 

Ngày 23/05, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang đề xuất quy tắc mới để áp thuế chống trợ cấp lên hàng hóa từ các quốc 

gia phá giá đồng tiền so với USD – một động thái khác có thể áp thuế quan cao hơn lên hàng hóa Trung Quốc. Theo đó, 

các quốc gia này bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức và Thụy Sỹ. Cùng với Trung Quốc, đây là những quốc gia 

nằm trong “danh sách giám sát” về tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ – theo dõi những trường hợp can thiệp vào thị trường tiền 

tệ, thặng dư tài khoản vãng lai cao và thặng dư thương mại song phương cao. 

Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy tắc mà họ đề xuất sẽ làm thay đổi quy trình áp thuế đối kháng thông thường để thêm vào 

một tiêu chuẩn mới cho việc phá giá tiền tệ. Các quan chức thuộc chính quyền Trump từ lâu đã xem đồng Nhân dân tệ 

của Trung Quốc bị định dưới giá so với USD, bất chấp cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung – một yếu tố mà các chuyên gia 

ngoại hối cho rằng gây tổn thương tới giá Nhân dân tệ. 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết thay đổi này sẽ truyền tải thông điệp cảnh báo tới các nhà xuất khẩu 

nước ngoài rằng Bộ Thương mại Mỹ có thể đối phó với các khoản trợ cấp tiền tệ mà gây thiệt hại tới các ngành công 

nghiệp của Mỹ. Các quốc gia nước ngoài sẽ không còn khả năng sử dụng chính sách tiền tệ để gây bất lợi cho người lao 

động và doanh nghiệp Mỹ nữa.  

 

Nhận định: Việc phá giá nội tệ, đặc biệt nếu xảy ra trên diện rộng sẽ có thể tạo ra một cuộc chiến tranh tiền tệ và gây bất 

ổn lớn đến nền kinh tế toàn cầu. 

Mục tiêu của phá giá tiền tệ là làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa và từ đó cải thiện cán cân thương mại. Khi 

tỷ giá tăng (phá giá), giá xuất khẩu rẻ đi khi tính bằng ngoại tệ, giá nhập khẩu tính theo đồng nội tệ tăng.  

Nếu chi phí xuất khẩu giảm xuống, các nước phá giá nội tệ sẽ gia tăng được lợi nhuận, trong khi đó lợi nhuận của các đối 

tác thương mại với nước này sẽ sụt giảm. Khi phá giá nội tệ có thể cần điều chỉnh thêm nguồn dự trữ ngoại hối nhằm chế 

ngự đồng nội tệ trong trường hợp đồng tiền này biến động bất thường. Nếu dự trữ ngoại hối thu hẹp, những nước này có 

thể phải bán ra trái phiếu quốc tế để thu về ngoại tệ, điều này sẽ khiến chi phí huy động vốn toàn cầu trở nên đắt đỏ hơn.  

Nếu Mỹ thông qua việc áp thuế lên các quốc gia phá giá tiền tệ ngược lại sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan 

hệ thương mại Mỹ - Trung. Bên cạnh đó cũng gây thêm áp lực đối với các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, 

buộc các nước này phải dừng các biện pháp giữ giá trị của đồng nội thấp so với đồng USD để hỗ trợ thương mại. 
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 20/06/2019 

 

Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (NSS, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 17/06/2019 

 

Công ty cổ phần Miền Đông (MDG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền 

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

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2018: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng) 

+ Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 15/07/2019 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019  

- Lý do và mục đích:  

1. Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền 

2. Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng cổ phiếu 

- Nội dung cụ thể: 

1. Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền 

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

- Thời gian thực hiện: 18/06/2019 

2. Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới) 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 18/06/2019 

 

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 26/06/2019 

 

Công ty cổ phần 32 (A32, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) 

- Thời gian thực hiện: Từ 20/06/2019 

 

Công ty cổ phần Licogi 14 (L14, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) 

 

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA735F9_BMP_chi-tra-co-tuc-dot-2-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA735F9_BMP_chi-tra-co-tuc-dot-2-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7339F_NSS_chi-tra-co-tuc-cua-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7339F_NSS_chi-tra-co-tuc-cua-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7339A_MDG_chi-tra-co-tuc-con-lai-nam-2018-va-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7339A_MDG_chi-tra-co-tuc-con-lai-nam-2018-va-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/05/3BA732EC_KPF_chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien-va-chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/05/3BA732EC_KPF_chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien-va-chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA732F6_SBM_tra-co-tuc-bang-tien-dot-2-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA732F6_SBM_tra-co-tuc-bang-tien-dot-2-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA732F4_GEG_tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA732F4_GEG_tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/22/A32_2019-5-22_a49e286_TB_Chi_co_tuc_dot_2_nam_2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/22/A32_2019-5-22_a49e286_TB_Chi_co_tuc_dot_2_nam_2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7312D_L14_tra-co-tuc-bang-co-phieu-nam-2017/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA7312D_L14_tra-co-tuc-bang-co-phieu-nam-2017/


 

 

 

 

 

 

 
 

5 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 06/06/2019 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 18/06/2019 

 

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 15/06/2019 

 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

 Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019  

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối bằng tiền 

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

- Thời gian thực hiện: 20/06/2019 

  

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA73133_PTS_chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA73133_PTS_chi-tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/05/3BA73140_BRS_tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/05/3BA73140_BRS_tra-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA73141_DNH_chi-co-tuc-nam-2018-dot-cuoi-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/05/3BA73141_DNH_chi-co-tuc-nam-2018-dot-cuoi-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/20/3935_CV_ct_tra_co_tuc_bang_tien_mat_2018-da_ky.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/05/20/3935_CV_ct_tra_co_tuc_bang_tien_mat_2018-da_ky.pdf
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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 đây hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Số 52 Lạc Long Quân, Phường 
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