
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.64% 0.31% 

Giá cuối ngày 982.34  107.07  

KLGD (triệu cổ phiếu)  170.26   27.45  

GTGD (tỷ đồng) 4,002.13 446.37 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-758,117 -614,855 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

146.66 -24.66 

Số CP tăng giá 156 72 

Số CP đứng giá 100 209 

Số CP giảm giá 143 85 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PEN 5% bằng tiền 22/07/19 

HBW 4% bằng tiền 22/07/19 

PNJ 8% bằng tiền 23/07/19 

VC1 12% bằng tiền 23/07/19 

DTT 6% bằng tiền 23/07/19 

KDF 14% bằng tiền 24/07/19 

CMG 15% bằng tiền 24/07/19 

ACB 30% bằng cổ phiếu 25/07/19 

NTP 10% bằng tiền 29/07/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDB: HDBank sẽ phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu lần 3. Trong 

bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có động thái siết vốn tín dụng ngắn hạn cho 

vay trung, dài hạn thì nhiều ngân hàng đang tìm cách huy động vốn thông 

qua kênh trái phiếu. 

 CRE: Lợi nhuận CenLand tăng 27,19% nửa đầu 2019. Doanh thu từ 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản (đầu tư thứ cấp) đột biến tăng từ 2,2 

tỷ đồng lên 304 tỷ đồng, nâng tỷ trọng từ 0,37% lên 29,5%, vượt qua lĩnh 

vực dịch vụ quảng cáo và cho thuê văn phòng. 

 KDC: KIDO lãi 70 tỷ quý II. Trong kỳ, chi phí tài chính, chủ yếu là chi 

phí lãi vay tăng 24,7% lên 48,9 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động tài 

chính giảm 8,5% xuống 42,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 

mạnh, 81,5% và 130,3%, lên 91,3 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi 

cổ phần (EPS) 6 tháng là 210 đồng. 

 HCM: HSC 6 tháng hoàn thành 28% kế hoạch năm, cho vay margin 

tăng 48% so với đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động 

của HSC đạt 762,8 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 

đạt 192,6 tỷ đồng, giảm 59% và hoàn thành 28,3% kế hoạch năm. 

 NVL: Novaland tiếp tục bảo lãnh khoản vay 250 triệu USD cho công ty 

con Nova Hospitality. Khoản vay được cấp bởi Credit Suisse, chi nhánh 

Singapore; Taichung Commercial Bank, Offshore Banking Branch; Taiwan 

Business Bank, Offshore Banking Branch; Taiwan Cooperative Bank, 

Offshore Banking Branch và các bên cho vay hợp vốn khác. 

 HPG: Hòa Phát cho thuê 35ha đất khu công nghiệp nửa đầu năm. Theo 

Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, các KCN trên địa 

bàn tỉnh thu hút thêm 28 dự án đầu tư mới, trong đó KCN Phố Nối A và 

Yên Mỹ II của Hòa Phát chiếm 50%. 

 LDG: Lãi gấp 6,5 lần quý II nhờ khoản chuyển nhượng đầu tư. Kết quả 

kinh doanh quý II với lợi nhuận sau thuế tăng đột biến, gấp 6,5 lần cùng kỳ 

năm trước, đạt 77 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu lại giảm 48%, đạt 41 tỷ 

đồng. 

 SJS: Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Bình đã mua 1,7 triệu cổ phiếu qua 

phương thức thỏa thuận, từ ngày 20/6 đến 19/7. Sau giao dịch, ông Bình 

nắm giữ 19,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,3% vốn. 

 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, 

nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 12,86%, tương đương gần 7 triệu cổ phiếu. Giao 

dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 23/7 đến 

21/8. 

 

TIN SÀN HOSE 

 VOC: Vocarimex lãi ròng 6 tháng giảm 30%. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 

35,2% còn 693,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp 

giảm mạnh 77,6%, còn 6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 38,5%, còn 34,7 

tỷ đồng. 

 NT2: Báo lãi quý II hơn 208 tỷ đồng, giảm 23%. Quý II, doanh thu thuần 

của NT2 đạt 2.126 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Doanh thu lũy kế 6 tháng 

đầu năm đạt 4.014,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,4%. Lợi nhuận gộp quý II tăng mạnh 

20% lên mức 313 tỷ đồng, nhưng lũy kế lại giảm đến 20% và đạt 501 tỷ đồng 

do mức tăng doanh thu thấp hơn mức tăng giá vốn sản xuất điện.  

 OCH: CTCP Tập đoàn Đại dương đã mua 2 triệu cổ phiếu từ ngày 18/6 

đến 10/7. Sau giao dịch, CTCP Tập đoàn Đại dương nắm giữ 113 triệu cổ 

phiếu, tương ứng 56,5% vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM             9.38  VGC            2.28  

GAS             8.60  PVS            0.33  

VRE             6.26  TTT            0.25  

MSN             4.56  AMV            0.24  

E1VFVN30             2.80  VCS            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX         (23.37) WCS           (0.31) 

POW         (16.28) VDL           (0.27) 

SSI         (12.09) PVC           (0.11) 

BMP           (6.14) INN           (0.06) 

DHG           (5.59) KKC           (0.05) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 3 
24/07/2019 

 3,3 triệu con heo bị tiêu hủy, ngành thức ăn chăn 
nuôi cũng mệt mỏi. Để đối phó, các nhà máy sản xuất 
đã phải thay đổi kế hoạch kinh doanh, chuyển từ sản 
xuất thức ăn chăn nuôi heo sang làm thức ăn cho gà và 
thủy sản để thay thế nguồn sụt giảm. 

 Mạnh tay chống "đội lốt" hàng Việt nếu không 
muốn nhiều doanh nghiệp Việt phá sản. Nhiều mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã mất những 
thị trường xuất khẩu quan trọng thời gian qua là hậu 
quả của tình trạng gian lận xuất xứ không chỉ gây thiệt 
hại nặng cho những ngành hàng này mà còn ảnh 
hưởng lớn đến nền kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ hàng Việt 
bị áp thuế trừng phạt với mức cao từ các quốc . 

 VN phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc 
quyền kinh tế ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam 
cho biết nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung 
Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Giới 
quan sát khẳng định hành động của Trung Quốc là 
không thể chấp nhận được và cảnh báo các nước có 
thể mất quyền tiếp cận tài nguyên đại dương trên Biển 
Đông. Mỹ cũng đã lên án TQ ‘can thiệp hoạt động 
thăm dò’ của VN ở Biển Đông. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tổng trưởng doanh thu phí bảo hiểm tăng 16%. Cụ 

thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, 

tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu 

phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, 

tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 

14%.Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của 

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, thị trường bảo 

hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. 

 Tín dụng 6 tháng đầu năm: Tăng thấp nhưng bền 

vững với mức tăng 7,33% so với cuối năm 2018, là mức 

tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với việc 

tín dụng đã “chảy” nhiều hơn đến lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, mức tăng này lại có đóng góp tích cực cho việc 

kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng, tăng trưởng tín dụng 

của cả năm 2019 sẽ duy trì ở mức thấp.  

 Bức tranh xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019: 11 

mặt hàng góp tên trong câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD. 

Kết thúc nửa chặng đường của năm 2019, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 243,48 tỷ USD, 

tăng 8,0% (tương ứng tăng 18,1 tỷ USD) so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,53 

tỷ USD, tăng 7,2% và nhập khẩu đạt 120,94 tỷ USD. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Sếp Navifico và vợ Phó TGĐ Vinasun bị xử phạt vì giao dịch 'chui' cổ phiếu. Cụ thể, Thành viên HĐQT Nam Việt và vợ Phó 

TGĐ Vinasun cùng bị xử phạt 55 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. 

 Tuần 15-19/7: Khối ngoại sàn HoSE tiếp tục mua ròng hơn 900 tỷ đồng. Khối ngoại sàn HoSE đã có tuần mua ròng thứ 4 liên 

tiếp, với tổng giá trị đạt 2.114 tỷ đồng. 

 Thị trường chứng quyền tuần (15 - 19/7): Chứng quyền MWG bùng nổ, khối ngoại trở lại mua ròng. Thị trường chứng quyền 

tuần qua diễn biến phân hóa với thanh khoản cao, trong khi nhóm cổ phiếu liên quan ghi nhận giao dịch khởi sắc. Đáng chú ý, lần 

đầu tiên khối ngoại mua ròng chứng quyền với giá trị 0,02 tỉ đồng. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.154 -0.25% 

Hang Sheng 28.765 1.07% 

Nikkei 225 21.467 2.00% 

Kospi 2.094 1.35% 

Shanghai 2.924 0.79% 

SET 1.735 0.68% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.14 -0.01% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.06 0.42% 

S&P500 VIX 14.45 6.80% 

 Phố Wall giảm điểm phiên cuối tuần sau thông tin Fed có kế hoạch hạ lãi suất 0,25% vào cuối tháng, thấp hơn kỳ vọng của 

thị trường. Dow Jones giảm 68,77 điểm, S&P 500 giảm 18,5 điểm, Nasdaq giảm 60,75 điểm. 

 Giá dầu hôm nay tăng 1% đối với dầu WTI lên hơn 56 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng Iran và Trung Đông leo thang 

vào cuối tuần trước. Giá dầu WTI tăng 1% lên 56,2 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 63,2 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống còn 1.424,2 USD/ounce, giá 

vàng giao tháng 8 giảm 0,07% xuống 1.425,65 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,1218. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2511. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 107,80. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Ngân hàng Trung ương Châu  Âu (ECB) bắt đầu vào 

cuộc cắt giảm lãi suất  khi cho thấy động thái cắt giảm lãi 

suất cho đến tháng 9/2019. Điều đặc biệt là lãi suất hiện tại 

của ECB đang ở mức -0.4%. Do vậy, động thái cắt giảm này 

được cho là khá mạnh tay. 

 Chiên tranh thương mại Mỹ  - Trung vẫn kéo dài, tuy có 

một vài sự tiến bộ khi môt số công ty TQ đang gia tăng đặt 

mua nông sản của Mỹ, cho thấy động thấi thực hiện thoả 

thuật đạt được tại cuộc họp G20 vừa qua. 
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