
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.11% -0.25% 

Giá cuối ngày 988.41  106.44  

KLGD (triệu cổ phiếu)  169.64   29.36  

GTGD (tỷ đồng) 4,243.56 425.09 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,340,525 -841,855 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

187 -10.68 

Số CP tăng giá 130 62 

Số CP đứng giá 86 220 

Số CP giảm giá 184 84 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

ACB 30% bằng cổ phiếu 25/07/19 

MFS 15% bằng tiền 25/07/19 

CCV 26,18% bằng tiền 26/07/19 

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 

TV2 62,5% bằng cổ phiếu 30/07/19 

TMX 20% bằng tiền 30/07/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BMP: Cổ phiếu tăng mạnh, áp lực chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận 

nửa đầu năm giảm về 210 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BMP ghi 

nhận doanh thu tăng 22% lên 2.109 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế 

giảm 6,7% xuống mức 210 tỷ đồng. So với kế hoạch 4.300 tỷ doanh thu và 

432 tỷ lợi nhuận sau thuế, BMP lầm lượt thực hiện được 49% cả hai chỉ 

tiêu sau nửa đầu năm. 

 VSH: Quý 2 lãi 36 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh 

thu thuần trong kỳ đạt 110 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ trong khi giá 

vốn hàng bán lại tăng thêm gần 16% khiến lợi nhuận gộp giảm sâu 61% 

xuống còn hơn 46 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí LNST quý 2 đạt 

gần 36 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 106 tỷ đồng mà công ty đạt được 

trong quý 2/2018. 

 NLG: Đạt lãi ròng hợp nhất 284,5 tỷ sau nửa năm, đầu tư Việt Thiên 

Lâm đóng góp phân nửa. Đáng chú ý, trong kỳ Nam Long phát sinh thêm 

138 tỷ đồng lãi khác, nhờ việc mua lại Công ty Việt Thiên Lâm. Được biết, 

Việt Thiên Lâm hiện đang sở hữu khu biệt thự Paragon Đại Phước với quy 

mô gần 455,000 m2, tổng vốn đầu tư cho dự án này là 100 triệu USD. 

 GEX: Ngày 11/7, công ty TNHH VLCC đã mua 1,6 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,85%, tương ứng 3,6 triệu cổ phiếu. Bà Đỗ Thị 

Phương Lan, thành viên HĐQT tại Thiết bị điện Việt Nam là cổ đông sở 

hữu trên 50% vốn tại VLCC. 

 VIC: Vingroup nhận chuyển nhượng công ty tổ chức cuộc đua F1 tại 

Hà Nội.  Đây là doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính 

trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Trước đó, Công 

ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast là chủ sở hữu của doanh nghiệp 

này. Đồng thời, Vingroup cũng nhận sở hữu nhận chuyển nhượng vốn góp 

trong Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco, vốn 

điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. 

 DRH: Lãi 23 tỷ 6 tháng nhờ KSB, mới hoàn thành 15% kế hoạch năm. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 27,5 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế 23,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 137% và 20% so với năm trước. 

 HDB: HDBank và Saigon Co.op ký hợp tác toàn diện. Hai bên cam kết 

hợp tác để trở thành đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động và phát 

triển nhằm khai thác hiệu quả mạng lưới kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của mỗi bên.Hai bên cũng cam kết ưu tiên sử dụng và hỗ trợ phát 

triển các sản phẩm dịch vụ của nhau với các chính sách ưu đãi. 

TIN SÀN HOSE 

 VCG: Vinaconex lên tiếng về thông tin triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông, 

khẳng định sự việc xảy ra trước khi Nhà nước thoái vốn. Ngày 23/7/2019, 

liên quan đến việc một cá nhân cùng đồng phạm mua bán trái phép hoá đơn 

làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại Hà Nội 

 NTP: Giá nguyên liệu đầu vào giảm, Nhựa Tiền Phong báo lãi 147 tỷ 

đồng quý 2, tăng 35% so với cùng kỳ. doanh thu quý 2/2019 tăng 20,6% so 

với cùng kỳ, đạt 1.488 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 31,2%. 

 WCS: Nửa đầu năm, doanh thu và lợi nhuận đi ngang, EPS đạt 11.329 

đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 67,8 tỷ đồng, LNST 

đạt 33,6 tỷ đồng, cả mức doanh thu và lợi nhuận đều đạt xấp xỉ kết quả 6 

tháng đầu năm 2018. Tương đương EPS đạt 11.329 đồng. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         116.70  DGC            0.64  

VIC           32.43  SHB            0.18  

MSN           18.68  BAX            0.08  

HPG           18.03  AMV            0.06  

VRE           17.62  TTT            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HBC         (26.57) SHS           (4.94) 

STB         (20.98) PVS           (3.89) 

VCB         (10.03) CEO           (1.13) 

PVT           (7.91) INN           (0.86) 

VNM           (5.38) BCC           (0.21) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 3 
24/07/2019 

Công ty Liên doanh Alumina 

(Campuchia - Việt Nam) 
19/08/2019 

 Lo Việt Nam thành bãi rác thịt heo, bò… bẩn. 

Lượng thịt heo, bò, gà… nhập khẩu tăng cao kỷ lục, 

người mua kẻ bán dễ dàng giao dịch online làm dấy 

lên lo ngại Việt Nam sẽ thành bãi rác của các loại thịt 

thải loại, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác. Lúc 

đó, người tiêu dùng là người phải gánh chịu hậu quả. 

 Việt Nam tăng 3 bậc xếp hạng chỉ số đổi mới sáng 

tạo toàn cầu, lên vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh 

tế được xếp hạng và đứng thứ ba trong ASEAN, có 

hiệu suất đổi mới tổng thể tương đương với các nền 

kinh tế lớn. Một số chỉ số có cải thiện đáng chú ý so 

với năm 2018 là Trình độ phát triển của thị trường tăng 

3 bậc; Tăng năng suất lao động tăng 3 bậc. 

 Than đá nhập khẩu tăng chóng mặt gần 12 triệu 

tấn. Hơn nửa đầu năm, lượng than đá nhập khẩu đã 

tăng hơn 12 triệu tấn, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 

ngoái. Hiện nhu cầu sử dụng trong nước ngày càng 

tăng, nhất là phục vụ các nhà máy nhiệt điện, trong khi 

sản lượng khai thác thấp hơn nhiều do đó vấn đề nhập 

khẩu than tiếp tục tăng là điều dễ nhận thấy. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất ồ ạt tăng cao, cơn sốt cuối năm bùng phát. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay 

trung dài hạn hiện từ 9-11%/năm. Tuy nhiên, tìm hiểu 

tại các ngân hàng cho thấy, mức lãi suất này rất ít khách 

hàng được hưởng. Các DN cho biết, họ đang vay vốn 

trung dài hạn từ ngân hàng TMCP với lãi suất phổ biến 

từ 12-14%, thậm chí còn phải cộng thêm các khoản phí.  

 Dự đoán bất ngờ về tăng trưởng tín dụng. Tín dụng 

6 tháng đã tăng trưởng 7,33%, nhiều ngân hàng lại vừa 

được thêm "room" để tăng trưởng nhưng có dự báo cho 

rằng tín dụng toàn nền kinh tế năm nay sẽ thấp hơn cả 

năm 2018 do tốc độ tăng GDP gần như không thay đổi 

cho thấy vòng quay tiền tệ năm 2019 cũng sẽ không có 

nhiều biến động so với năm trước. 

 Tín dụng điện mặt trời có rơi vào 'vết xe đổ' BOT? 

Cùng với cơn sốt đầu tư vào các dự án điện mặt trời, 

hàng chục nghìn tỷ đồng đã được các ngân hàng bơm 

ra cho vay. Điện mặt trời không nằm trong danh mục 

hạn chế cho vay, thậm chí đang được khuyến khích vì 

cả nước đang thiếu điện. Chính vì vậy, NHNN không 

yêu cầu các NHTM phải báo cáo, nên chưa có con số 

thống kê về tổng dư nợ cho vay điện mặt trời. 

TIN VĨ MÔ 

 Vietbank lên sàn UPCoM giá 15.000 đồng/cp. HNX vừa thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thương Tín vào giao dịch trên hệ thống UPCoM với mã chứng khoán VBB. Ngày giao dịch đầu tiên là 30/7. Khối lượng chứng 

khoán đăng ký giao dịch là hơn 419 triệu cổ phiếu. 

 Công ty chứng khoán dồn dập báo tin buồn mùa kết quả kinh doanh. Nhiều công ty chứng khoán qui mô lớn nhỏ khác nhau 

đã công bố báo cáo tài chính quí II/2019, đa phần cho thấy doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Một trong những 

nhân tố tiêu cực chính là mảng môi giới sa sút khi giá trị giao dịch trên thị trường giảm 40% so với cùng kì. 

 Chứng khoán VSM vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Ngày 22/07/2019, UBCKNN ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBCK ngày 

22/07/2019 đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát từ ngày 22/07/2019 

đến ngày 21/11/2019. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.270 -0.29% 

Hang Sheng 28.524 0.20% 

Nikkei 225 21.710 0.41% 

Kospi 2.082 -0.91% 

Shanghai 2.923 0.80% 

SET 1.725 0.03% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.68 -0.03% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.05 -0.27% 

S&P500 VIX 12.07 -4.28% 

 Phố Wall trái chiều khi Dow Jones giảm điểm còn S&P 500, Nasdaq lập đỉnh lịch sử nhờ triển vọng lĩnh vực bán dẫn. Dow 

Jones giảm 79,22 điểm, S&P 500 tăng 14,09 điểm, Nasdaq tăng 70,1 điểm. 

 Giá dầu giảm 1% do nhà đầu tư lo ngại về lực cầu năng lượng thế giới, bất chấp tồn kho tại Mỹ giảm mạnh. Giá dầu Brent 

tương lai giảm 1% xuống 63,18 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 1,6% xuống 55,88 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay phục hồi nhờ kì vọng về chính sách kích thích kinh tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống còn 1.424,10 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 0,1% lên 1.425,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trước thông tin đàm phán thương mại tuần tới. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 108,2. 

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1143. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2485. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

Chỉ số PMI gần đây của một số khu vực cho thấy dấu 

hiệu tiêu cực. Cụ thể, PMI Châu âu về mức 46.4, thấp nhất 

trong 79 tháng qua, thì PMI Mỹ cũng chạm 50 điểm, giảm 

so với tháng trước đó. Thị trường nhìn chung đang trông chờ 

vào động thái hỗ trợ kinh tế, cắt giảm lãi suất từ phía các 

Ngân hàng Trung ương hơn là kỳ vọng chỉ số sẽ tăng trưởng 

theo nội lực. 
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