
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.03% -0.29% 

Giá cuối ngày 982.04  106.76  

KLGD (triệu cổ phiếu)  164.37   23.23  

GTGD (tỷ đồng) 4,069.26 342.78 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,563,725 -520,796 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

156.8 -11.07 

Số CP tăng giá 119 70 

Số CP đứng giá 89 214 

Số CP giảm giá 192 82 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

MFS 15% bằng tiền 25/07/19 

NTP 10% bằng tiền 29/07/19 

PVD 10% bằng cổ phiếu 29/07/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: BIDV chốt phát hành hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana 

Bank, sẽ thu về gần 20.300 tỷ đồng. Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ 

cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 15% 

vốn điều lệ của BIDV. Tổng giá trị giao dịch là hơn 20.295 tỷ đồng, tương 

ứng với mức giá 33.640 đồng/cổ phần. 

 VNS: Vinasun lãi gấp đôi cùng kỳ do áp lực cạnh trạnh từ Grab giảm 

đi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNS đạt 1.058 tỷ doanh thu và 76 tỷ đồng lợi 

nhuận trước thuế, hơn gấp đôi mức lãi 30 tỷ đồng của nửa đầu 2018. 

 DXG: Lợi nhuận Đất Xanh quý II gấp đôi cùng kỳ nhờ thanh lý tài sản. 

Doanh nghiệp thực hiện 46% kế hoạch lợi nhuận 2019 sau 6 tháng, trong 

đó quý II lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 249 tỷ đồng. 

 NKG: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư P&Q đăng ký bán 

6,86 triệu cổ phiếu, tương đương 3,77% vốn, qua phương thức thỏa thuận, 

từ ngày 25/7 đến 23/8. Sau giao dịch, Thương mại dịch vụ Đầu tư P&Q 

không còn là cổ đông tại Thép Nam Kim. 

 DBC: Trước thềm niêm yết trên HoSE, Dabaco báo lãi quý 2 sụt giảm 

91%. Theo đó, doanh thu quý 2/2019 của DBC đạt hơn 1.600 tỷ đồng, 

tương đương cùng kỳ năm trước, sau khi trừ giá vốn lãi gộp chỉ đạt gần 209 

tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ theo đó biên lãi gộp cũng giảm từ 15,7% 

xuống còn 13% trong quý 2/2019. 

 PDR: Quý 2/2019, Phát Đạt tăng 4 lần doanh thu nhờ chuyển nhượng 

dự án. Kết thúc quý 2/2019, PDR ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 263 

tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so quý 2/2018, trong đó nguồn doanh thu chủ yếu 

đến từ chuyển nhượng bất động sản với giá trị thu về hơn 257 tỷ đồng. 

Tương ứng, lãi gộp Công ty tăng 225% lên mức 161 tỷ đồng 

 DXG: Thanh lý đầu tư đẩy lãi ròng quý 2 tăng gấp đôi lên 249 tỷ đồng. 

Luỹ kế 2 quý đầu năm, DXG đạt doanh thu 2.341 tỷ đồng, tăng hơn 20% 

so với cùng kỳ và thực hiện được 47% chỉ tiêu cả năm. 

 CAV: Cadivi báo lãi trước thuể nửa đầu năm tăng mạnh 47%, hoàn 

thành 63% kế hoạch năm. Cụ thể doanh thu quý 2 đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 

11,7% so với quý 2/2018. Chi phí giá vốn tăng lên 7,5% so với cùng kỳ nên 

lợi nhuận gộp còn 292 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2018. 

 DHG: Quý 2 lãi 173 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tính chung 6 

tháng đầu năm Dược Hậu Giang đạt 361 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn 

thành 46% kế hoạch. 

 

TIN SÀN HOSE 

 

 BRS: Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi gần 900 tỷ đồng nửa đầu năm. Theo báo 

cáo quý II, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu thuần 

27.844 tỷ đồng. Từ đó công ty mang về gần 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  

 SVN: Ngày 12/7, ông Hoàng Thanh Tùng đã mua 1,04 triệu cổ phiếu, 

nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,19%, tương ứng 1,3 triệu cổ phiếu. 

 PPI: CTCP Phát triển nhà Thủ Đức đăng ký bán 2,4 triệu cổ phiếu, tương 

ứng 4,97% vốn qua phương thức giao dịch thỏa thuận, từ 23/7 đến 20/8. Sau 

giao dịch, Phát triển nhà Thủ Đức không còn là cổ đông tại Đầu tư và Phát 

triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

EIB           73.30  TIG            0.47  

PLX           48.15  TNG            0.14  

VIC           34.37  PVC            0.12  

VCB           32.65  HMH            0.10  

KBC           23.20  IVS            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (64.71) PVS           (6.86) 

VJC         (19.90) CEO           (2.73) 

POW           (9.99) DP3           (0.43) 

KDC           (4.88) SRA           (0.40) 

HBC           (3.04) VGS           (0.38) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 3 
24/07/2019 

 Dân số Việt Nam bước vào giai đoạn rất già năm 

2038. Dự báo của Tổng Cục Dân số, khoảng 20 năm 

nữa Việt Nam có 20% người từ 60 tuổi trở lên, bước 

vào giai đoạn "dân số rất già".Năm 2018, tỷ lệ người 

cao tuổi là 11,95% dân số, Việt Nam là một trong số 

những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. 

 Đề xuất miễn thuế TNDN 2 năm đối với doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã và tổ chức khác 

được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và đặc biệt là khuyến khích các hộ kinh 

doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh 

nghiệp.  

 Nguy cơ thiếu điện, Việt Nam nhập than giá cao về 

đốt lò. Than sản xuất trong nước phục vụ cho các nhà 

máy nhiệt điện thấp hơn nhu cầu, cho nên phải nhập 

khẩu một lượng lớn than. Đáng nói, giá than nhập 

khẩu đang cao hơn giá than bán trong nước. Thời gian 

qua, nhu cầu than cho sản xuất điện đã liên tục tăng, 

Năm 2019, nhu cầu than cho sản xuất điện là 54,3 triệu 

tấn, trong đó nhu cầu than antraxit là 44,5 triệu tấn. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 VEPR: Vốn Trung Quốc qua EPC đáng lo ngại hơn 

dòng FDI. Vốn FDI Trung Quốc đang tăng lên nhưng rải 

rác ở nhiều lĩnh vực, tỷ trọng vẫn nhỏ so với các nhà đầu 

tư khác. VEPR nhận định, các khoản vay và dự án thực 

hiện dưới hình thức EPC (hợp đồng tổng thầu) sẽ gây 

nhiều hệ lụy về dài hạn hơn với Việt Nam. 

 Việt Nam đang nới lỏng chính sách tiền tệ? Bên cạnh 

việc nới room tín dụng cho một số ngân hàng, NHNN 

cũng vừa hạ lãi suất tín phiếu lần đầu tiên kể từ tháng 

10/2018 khi điều chỉnh xuống 2,75%/năm với kỳ hạn 7 

ngày, giảm 25 bps so với mức 3%/năm đã duy trì từ 

10/10/2018. Trong gần 4 tháng trở lại đây, tín phiếu là 

kênh hoạt động chính trên thị trường mở, lãi suất tín phiếu 

hạ sẽ khuyến khích các thành viên thị trường đẩy tiền vào 

nền kinh tế thay vì chuyển về NHNN 

 Nỗ lực cân bằng thương mại Việt - Mỹ. Thặng dư 

thương mại với Mỹ trên 20 tỉ USD/năm và thặng dư cán 

cân vãng lai ở mức trên 2% GDP/năm, Việt Nam khó 

tránh khỏi việc bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi, giám 

sát. Việt Nam cần có giải pháp tiến tới phát triển thương 

mại hai chiều Việt - Mỹ một cách lành mạnh 

  

TIN VĨ MÔ 

 Ngày 22/7: Khối ngoại sàn HoSE tiếp tục mua ròng gần 160 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Nếu loại trừ trái phiếu còn chỉ 

tính cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm (CW) thì khối ngoại sàn HoSE vẫn mua ròng mạnh 157 tỷ đồng. 

 Sếp VinaCapital: Động lực chứng khoán Việt Nam là EPS. VinaCapital kỳ vọng tăng trưởng EPS trong năm 2019 đạt khoảng 

15%, và đó cũng chính là mức tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, VN-Index hiện đã tăng 10% so 

với đầu năm, vì vậy thị trường cũng có khả năng tăng thêm một chút. 

 Tuần này, Cấp nước Sơn La mã giao dịch NSL và Công trình Đô thị Bảo Lộc mã DTB  sẽ đưa cổ phiếu giao dịch trên 

UPCoM. 6,2 triệu cổ phiếu NSL giao dịch giá tham chiếu 14.700 đồng/cp, 1,6 triệu cổ phiếu DTB giao dịch với giá tham chiếu 

12.000 đồng/cp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.172 0.07% 

Hang Sheng 28.371 -1.37% 

Nikkei 225 21.417 -0.23% 

Kospi 2.093 -0.05% 

Shanghai 2.887 -1.27% 

SET 1.728 -0.43% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.29 0.15% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.05 0.00% 

S&P500 VIX 13.53 -6.37% 

 Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất và nhà đầu tư đang chờ kêt quả kinh doanh quý II từ Facebook, Alphabet, 

Amazon. Dow Jones tăng 17,7 điểm, S&P 500 tăng 8,42 điểm, Nasdaq tăng 57,65 điểm. 

 Giá dầu tăng hơn 1% do nhà đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, sau khi Iran bắt một tàu chở dầu 

của Anh. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,3% lên 63,26 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 1,1% lên 56,22 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định giảm lãi suất của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,08% 

xuống còn 1.422,90 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,18% xuống 1.424,35 USD. 

 Tỷ giá USD ít biến động trên thị trường quốc tế. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 107,90. Tỷ giá euro so với USD 

giảm 0,03% xuống 1,1205. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2473. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Xu hướng tiêu dùng qua thẻ tín dụng của các ngân hàng 

toàn cầu đang có xu hướng tăng trưởng khá mạnh trong 

quý 2/2019, điều này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiêu 

dùng thấp cho thấy người tiêu dùng đang phải dùng tín dụng 

để duy trì mức chi tiêu hiện tại, phản ánh tín hiệu tiêu cực về 

niềm tin tiêu dùng. 

 Hơn 25% công ty thuộc SP500, khoảng 125 công ty, đã 

công bố KQKD trong quý 2/2019. Cụ thể Facebook, 

Alphabet (công ty chủ quản google), Amazon đều có kết quả 

tốt hơn kỳ vọng từ phía phân tích. 
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