
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.76% -0.05% 

Giá cuối ngày 989.46  106.71  

KLGD (triệu cổ phiếu)  184.83   24.70  

GTGD (tỷ đồng) 4,701.06 378.83 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,246,580 -1,925,768 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

44.41 -32.49 

Số CP tăng giá 161 90 

Số CP đứng giá 93 197 

Số CP giảm giá 146 79 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KDF 14% bằng tiền 24/07/19 

CMG 
15% bằng tiền 

4,088% bằng cổ phiếu 
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 

KST 15% bằng tiền 29/07/19 

TMB 7% bằng tiền 30/07/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT: Đạt 2.139 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng, tăng trưởng 27%. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ 

bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 đồng, tăng 28,0% 

 VHC: Vĩnh Hoàn  thu hơn 100 tỷ từ bán đứt Vạn Đức Tiền Giang, 

LNTT nửa đầu năm đạt 795 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu 

thuần Vĩnh Hoàn (VHC) giảm 5,7% xuống còn 3.813 tỷ; lợi nhuận trước 

thuế tăng mạnh 56% lên 795 tỷ đồng. 

 SKG: 6 tháng lãi 74 tỷ đồng, giảm 27% cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần 

quý 2 đạt 148,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía 

Công ty, do lịch trình khai thác của tuyến Phú Quý chưa được như mong 

muốn và Phà cao tốc tuyến Rạch Giá chưa triển khai theo kế hoạch do điều 

kiện bãi bến chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó chi phí giá vốn bỏ ra 

lại tăng 12% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp quý 2 giảm mạnh 24,6% 

so với quý 2 năm ngoái, đạt hơn 60 tỷ đồng. 

 FCM: Lãi ròng nửa đầu năm tăng gấp 3 lần, hoàn thành 77% kế hoạch 

năm. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 212,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con 

số 214 tỷ đồng doanh thu quý 2 năm ngoái, trong khi đó giá vốn giảm mạnh 

18% chỉ đạt 176,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp 

dịch vụ đạt 35,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 2 tỷ đồng cùng kỳ. 

 PLX: hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận 2019 sau 6 tháng, được khối 

ngoại mua ròng lớn nhất sàn HOSE trong 3 tuần liên tiếp với hơn 1.000 

tỷ. Theo báo cáo kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng của PLX, sản lượng 

xăng dầu tiêu thụ đạt 6,8 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và 

tương đương 56% kế hoạch năm. Doanh thu 6 tháng ước đạt 89,5 nghìn tỷ 

đồng, tương đương 46% kế hoạch năm. 

 YEG: Quý 2 lỗ 112 tỷ đồng, cổ phiếu tiếp tục dò đáy. Yeah1 thông báo 

đã hoàn tất việc mua hơn 1.77 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, trên tổng 

số 2 triệu đơn vị đăng kí, giá giao dịch bình quân là 79.748 đồng/cp, tương 

ứng Yeah1 chi khoảng 141 tỷ đồng để thực hiện đợt mua này. 

 STB: Chi phí dự phòng tăng vọt, lợi nhuận quý 2/2019 của Sacombank 

giảm 19% so với cùng kỳ. LNTT quý 2/2019 của Sacombank chỉ đạt 400 

tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng 

tăng vọt. Dù vậy, nhờ khoản lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ trong quý 1, LNTT 

6 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng vẫn đạt hơn 1.400 tỷ, tăng 47% so với 

cùng kỳ. 

 

TIN SÀN HOSE 

 DGC: LNST quý 2 đột biến đạt gấp 15 lần cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý 

2 hơn gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 1.322 tỷ đồng. Trừ chi phí giá vốn, Hóa chất 

Đức Giang lãi gộp gần 277 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh, gấp 11 

lần cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20,9%. 

 VIT: Lãi trước thuế nửa đầu năm đạt gần 38 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế 

hoạch năm. Cụ thể, doanh thu quý 2 tăng 29% cùng kỳ, đạt hơn 350 tỷ đồng. 

Trừ chi phí giá vốn, VIT lãi gộp gần 44 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 12,5%. 

 IFS: Trà bí đao Wonderfarm lãi 120 tỷ sau 6 tháng, hoàn thành 81% kế 

hoạch năm 2019. So với kế hoạch lãi sau thuế 148 tỷ đồng đã được ĐHCĐ 

thông qua, Interfood hiện đã hoàn thành 81% chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           49.30  DGC            0.73  

VCB           17.64  TNG            0.55  

CTD           15.46  TIG            0.39  

MSN           15.46  NAG            0.10  

GEX             8.42  LHC            0.04  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (23.79) PVS         (21.22) 

HPG         (18.90) CEO           (7.94) 

HBC         (10.52) SHS           (2.70) 

PVD           (8.00) VCS           (0.53) 

VJC           (6.76) VGS           (0.45) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 3 
24/07/2019 

 Năm nay sẽ ra đời năm mạng xã hội Việt Nam do 

doanh nghiệp tư nhân làm, không dùng tiền ngân sách. 

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, trong năm nay, Việt 

Nam sẽ ra đời có năm mạng xã hội mới đều do doanh 

nghiệp tư nhân xây dựng, trong đó có Gapo ra mắt 

ngày 23/7 và mạng xã hội của một doanh nghiệp ICT 

lớn sẽ ra mắt vào tháng 9/2019. 

 Đại hạn ở Trung bộ, 138.800 hộ gia đình nguy cơ 

thiếu nước sinh hoạt. Theo Bộ Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn, hạn hán thiếu nước bắt đầu ảnh hưởng 

đến các tỉnh Trung bộ. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài kết 

hợp với gió phơn thổi mạnh khiến lượng nước bốc hơi 

rất lớn, lên tới 5 - 7 mm/ngày.  

 Chính phủ đồng ý đưa đề xuất giảm thuế TNDN 

trình Quốc hội. Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 15%,17% thay 

vì mức 20% như hiện nay tại dự thảo Nghị quyết của 

Quốc hội. Một số doanh nghiệp đi từ hộ kinh doanh 

được đề nghị miễn thuế thu nhập trong 2 liên tục kể từ 

khi có thu nhập chịu thuế. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá trị M&A tại Việt Nam có thể đạt mốc 6,7 tỉ USD 

trong năm 2019. Trong nửa đầu năm, ước tính tổng giá 

trị các thương vụ M&A đạt gần 5,43 tỉ USD. Các lĩnh vực 

sôi động nhất trong giai đoạn 2018 - 2019 tập trung vào 

sản xuất hàng tiêu dùng và bất động sản. Các thương vụ 

đáng chú ý cũng tập trung trong ngành tài chính tiêu dùng, 

bán lẻ, thuỷ sản, logistic, giáo dục,… 

 Việt Nam nhập siêu 678 triệu USD. Theo Tổng cục Hải 

quan, cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 7 

nhập siêu 678 triệu USD, đưa lũy kế từ đầu năm đến hết 

15/7 về mức thặng dư 910 triệu USD. Về xuất khẩu , tổng 

trị giá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 7 đạt 10,504 tỷ USD. 

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,779 tỷ USD. 

 Những ngân hàng nào đã được nới room tín dụng? 

Nhiều ngân hàng áp dụng thành công Basel II đã được nới 

hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019. Cụ thể, NHNN 

đã chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 

2019 cho Ngân hàng ACB, VPBank, Techcombank, 

MBBank. Ngoài ra 5 ngân hàng khác cũng đã được áp 

dụng Basel II như VCB, VIB, OCB, TPBank và MSB 

TIN VĨ MÔ 

 UBCK xử phạt công ty con của VNDirect 150 triệu đồng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán 

I.P.A bị phạt tiền 150 triệu đồng vì sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật. Quyết định xử phạt có 

hiệu lực ngày 23/7. 

 Doanh nghiệp bia lãi đậm nhờ nhu cầu tăng mạnh tại vùng nông thôn. Báo cáo tài chính quí II/2019 của các doanh nghiệp 

bia tại vùng nông thôn đang cho thấy hoạt động kinh doanh đang "xuôi chèo mát mái", hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu 

năm tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm trước. 

 UBCKNN xử phạt gần 17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 30/06/2019, 

UBCKNN đã xử phạt 135 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền 

phạt gần 17 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.349 0.65% 

Hang Sheng 28.466 0.34% 

Nikkei 225 21.621 0.95% 

Kospi 2.101 0.39% 

Shanghai 2.900 0.45% 

SET 1.725 -0.16% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.70 0.45% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.08 0.18% 

S&P500 VIX 12.61 -6.80% 

 Phố Wall tăng điểm nhờ kết quả lợi nhuận quý II tích cực từ Coca-Cola cùng United Technologies và kỳ vọng Mỹ sẽ giải quyết 

căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Dow Jones tăng 177,29 điểm, S&P 500 tăng 20,44 điểm, Nasdaq tăng 47,27 điểm. 

 Giá dầu tăng gần 1% sau khi chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói Mỹ có thể đã bắn hạ được hai UAV của Iran ở eo biển 

Hormuz trong tuần trước. Giá dầu Brent tương lai tăng gần 1% lên 63,35 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 1% lên 56,43 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay xuống thấp nhất trong một tuần khi USD phục hồi. Giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống còn 1.416,10 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,33% xuống 1.416,95 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận về mức trần nợ công. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 

108,23. Tỷ giá euro so với USD đạt mức 1,1151. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2438. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Dự đoán tăng trưởng GDP của IMF trở nên bi quan 

trong năm nay. Cụ thể, tại thị trường mới nổi (EMs), tăng 

trưởng GDP được dự báo giảm về mức 4% trong tháng này, 

từ mức 5% trong tháng 4/2018. Trong khi đó khu vực EMs 

Asia đang hạ kỳ vọng tăng trưởng từ 6,5% xuống 6% GDP. 

Các khu vực khác đều hạ dự báo, đặc biệt giảm mạnh ở khu 

vực Châu Âu, Mỹ La tinh, Đông bắc và Trung Mỹ. 

 Mỹ - Trung sẽ nối lại đàm phán về chiến tranh thương 

mại vào thứ 2 tuần sau. Điều này làm chỉ số trên thị trường 

Mỹ tăng tích cực 
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