
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.66% 0.30% 

Giá cuối ngày 994.95  106.76  

KLGD (triệu cổ phiếu)  171.78   22.73  

GTGD (tỷ đồng) 4,467.25 351.06 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,303,644 -595,703 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

39.62 -5.73 

Số CP tăng giá 159 70 

Số CP đứng giá 94 217 

Số CP giảm giá 147 79 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

FRT 15% bằng cổ phiếu 31/07/19 

VSM 12% bằng tiền 31/07/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PVD: Ước lãi ròng nửa đầu năm đạt 24 tỷ đồng sau quý I báo lỗ. Doanh 

thu ước thực hiện 6 tháng đạt 1.941 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm 

2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông Công ty mẹ khoảng 

24 tỷ đồng, so với kế hoạch không lỗ. Quý I, PV Drilling lỗ hơn 87 tỷ đồng, 

vì vậy công ty đã lãi hơn 111 tỷ đồng trong quý II, so với con số 67 tỷ năm 

ngoái. 

 FRT: Giám đốc Tài chính Vũ Thanh Huyền đã bán 249.000 cổ phiếu 

qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/7 đến 25/7. 

Sau giao dịch, bà Huyền nắm giữ 900 cổ phiếu. 

 TDM: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phong đăng ký bán 300.000 

cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 

29/7 đến 26/8. Sau giao dịch, ông Phong nắm giữ 300.000 cổ phiếu. 

 BCC: Báo lãi quý II tăng 164% so với cùng kỳ. BCC công bố báo cáo tài 

chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt 

991 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm được gần 6% nên lợi nhuận 

gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 34,6% so với 

quý 2/2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 16,8%. 

 HPG: Hòa Phát lãi sau thuế quý II đạt 2.050 tỷ đồng, giảm 7% so với 

cùng kỳ. Doanh thu quý II đạt 15.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 

2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.050 tỷ đồng, giảm 7%. Kết quả của Hoà 

Phát được cho là khả quan trong bối cảnh giá quặng thép (nguyên liệu đầu 

vào) tăng gấp đôi, giá điện tăng trong khi thị trường bất động sản trầm lắng. 

Nhiều doanh nghiệp ngành thép trước đó báo lợi nhuận giảm như SMC 

giảm 47% hoặc lỗ như thép Việt Ý báo lỗ 32 tỷ... 

 BWE: Lãi 6 tháng gấp đôi cùng kỳ, tài sản giảm hơn 7.600 tỷ đồng. BWE 

vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu tăng nhẹ lên 642 tỷ 

đồng. Nhờ biên lãi gộp tốt hơn giúp công ty có lợi nhuận gộp tăng 10% lên 

244 tỷ đồng. 

 POW: Thông báo doanh thu tăng 3% lên mức 18.619 tỷ đồng. Lợi 

nhuận trước thuế của PV Power đạt 1.891 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Lợi nhuận 

sau thuế tăng 29% lên 1.706 tỷ đồng. 

 BMI: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, tổ chức có liên quan đến ông 

Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT đã mua bất thành 1 triệu cổ phiếu BMI 

đăng ký mua từ ngày 26/6 đến 24/7 theo phương thức khớp lệnh. Như vậy, 

hiện tại tổ chức trên vẫn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BMI nào 

 

TIN SÀN HOSE 

 SHS: Chứng khoán SHS báo lãi 6 tháng đầu năm 115 tỷ đồng, giảm 35%. 

SHS thông báo doanh thu quý II đạt 263,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. 

Lãi từ FVTPLkỳ này đạt 77,6 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Hoạt động 

môi giới kỳ này chỉ đem về cho công ty hơn 34 tỷ đồng, tăng 11,4%. Doanh 

thu bảo lãnh, đạt lý phát hành chứng khoán tăng 46% và đạt 20,6 tỷ đồng. 

 HMH: Công ty đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 1/8 đến 30/8. Trước giao dịch, 

Hải Minh nắm giữ 291.400 cổ phiếu. 

 HIG: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Hải Đoàn đăng ký bán 4 

triệu cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 19/8 đến 

17/9. Trước giao dịch, ông Đoàn nắm giữ 4,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,2% 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           55.97  PVS            1.55  

VHM           55.86  AMV            0.91  

CTD           15.27  TIG            0.31  

VRE           14.83  DGC            0.27  

GAS           13.97  TNG            0.17  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (61.12) DAE           (2.83) 

STB         (33.27) CEO           (2.64) 

VNM         (25.93) SHS           (2.19) 

KDH         (13.52) VGS           (1.15) 

VJC           (9.24) VCS           (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 

Công ty Liên doanh Alumina 

(Campuchia - Việt Nam) 
19/08/2019 

 Thêm một ngân hàng Nhật Bản vào Việt Nam. 

Ngân hàng Hiroshima Bank Nhật Bản đặt trụ sở văn 

phòng đại diện tại TP Hà Nội, thời hạn hoạt động 5 

năm. Đến nay Nhật Bản đã có 15 chi nhánh và văn 

phòng đại diện các ngân hàng tại Việt Nam. 

 Nhu cầu ứng dụng robot sản xuất ở Việt Nam rất 

lớn. Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ 7 trên thế 

giới cho sản phẩm công nghệ robot vào năm 2017 và 

nhu cầu lắp đặt công nghệ này của các doanh nghiệp 

ở Việt Nam đang tiếp tục tăng cao nhờ làn sóng đầu 

tư từ nước ngoài tăng cao. 

 11 bộ ngành ra quân chống hàng giả xuất xứ Việt 

Nam. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại có văn bản yêu cầu lập kế hoạch ngăn 

chặn, phòng chống hàng hóa gian lận nhãn mác, giả 

xuất xứ Việt Nam để bảo vệ sản xuất trong nước, uy 

tín, thương hiệu hàng Việt Nam, quyền lợi người tiêu 

dùng, góp phần chống thất thu thuế. Đồng thời, các 

giải pháp đưa ra còn để ngăn chặn việc lợi dụng xuất 

xứ Việt Nam để xuất khẩu hàng sang nước thứ 3. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Vốn ngoại vẫn nhắm đến ngân hàng nội. Nhiều nhà 

đầu tư ngoại đang muốn đầu tư cả chục ngàn tỷ đồng vào 

các ngân hàng Việt Nam. Tập đoàn Maruhan (Nhật Bản) 

bày tỏ mong muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng, đặc 

biệt là Oceanbank. J.Trust của Nhật Bản và Tập đoàn 

Clermont (Singapore) muốn tham gia mua lại CBBank.  

 NHNN tiếp tục “mạnh tay” với cho vay bất động sản. 

Cụ thể, NHNN điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản 

từ năm 2019 với việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng cho 

vay trung, dài hạn từ 45% xuống 40%; tăng hệ số rủi ro 

từ 150% lên 200%. Những năm tiếp theo, theo lộ trình dự 

kiến, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn sẽ tiếp tục 

giảm còn 35% vào năm 2020 và 30% ở năm kế tiếp, đồng 

thời nâng hệ số rủi ro của ngành này lên 250 - 300%. 

 Xuất khẩu tôm sang các thị trường chính đồng loạt 

giảm.  Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tôm Việt Nam đạt 1,4 tỷ 

USD, giảm 12% so với cùng. Giá tôm nguyên liệu giảm, 

giá xuất khẩu chưa tăng, nhu cầu nhập khẩu giảm từ các 

thị trường chính, cạnh tranh mạnh từ Ấn Độ, Ecuador là 

một trong những yếu tố khiến xuất khẩu tôm Việt Nam 

chưa thể đảo chiều đi lên. 

TIN VĨ MÔ 

 Sơn Tổng hợp Hà Nội bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Được biết, Sơn Tổng hợp Hà Nội được 

cổ phần hóa từ ngày 01/01/2006, trên cơ sở Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội, thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.  

 VCBS: Thị trường có thể diễn biến tích cực trong quý IV khi cho rằng VN Index sẽ kết thúc năm trong khoảng 1.000 – 1.050 

điểm, còn HNX Index sẽ kết thúc năm trong khoảng 110-115 điểm.  VCBS kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ có diễn biến lạc 

quan hơn trong quý cuối cùng của năm nay sau khi mức chi phí vốn cao hơn đã được phản ánh vào mức định giá của các cổ phiếu 

trên thị trường. 

 Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng phiên VN-Index sát mốc 1.000 điểm, tập trung CCQ. Chuyển động dòng tiền ngày 26/7, 

tự doanh mua ròng gần 39 tỉ đồng phiên VN-Index tăng gần 7 điểm, chủ yếu giao dịch CCQ E1VFVN30. Cùng với đó, hoạt động 

mua ròng của khối ngoại tập trung trên HOSE với phiên mua ròng thứ 8 liên tiếp 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.140 -0.47% 

Hang Sheng 28.594 0.25% 

Nikkei 225 21.634 -0.35% 

Kospi 2.060 -1.06% 

Shanghai 2.928 0.17% 

SET 1.730 0.32% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.52 -0.16% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.08 1.60% 

S&P500 VIX 12.74 5.55% 

 Phố Wall giảm điểm sau khi Ford Motor cùng một số công ty khác có kết quả kinh doanh quý II kém và bình luận từ chủ 

tịch ECB khiến nhà đầu tư thất vọng. Dow Jones giảm 128,99 điểm, S&P 500 giảm 15,89 điểm, Nasdaq giảm 82,96 điểm. 

 Giá dầu tăng do căng thẳng Iran – phương Tây leo thang và tồn kho tại Mỹ giảm, lấn át những lo ngại về tăng trưởng  

kinh tế. Giá dầu Brent tương lai tăng 0,33% lên 63,39 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 0,25% lên 56,02 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay mất đà tăng khi kì vọng hạ lãi suất suy yếu. Giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1.414,20 USD/ounce, 

giá vàng giao tháng 8 tăng 0,02% xuống 1.414,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay 26/7: Giảm nhẹ vì đồng euro phục hồi trên thị trường quốc tế. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 

0,04% lên 108,67. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1146. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt mức 1,2454. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Tâm lý quá phụ thuộc vào cắt giảm lãi suất của FED. Dữ liệu 

hàng hoá lâu bền cốt lõi của Mỹ tăng lên 2% so với kỳ vọng 0,8% 

của Reuters, nhưng chỉ số Mỹ vẫn giảm điểm. Điều này cho thấy 

giới đầu tư Mỹ đang có tâm lý quá phụ thuộc vào câu chuyện cắt 

giảm lãi suất từ FED, vì khi dữ liệu kinh tế tốt lên FED có thể sẽ 

thay đổi việc cắt giảm lãi suất vào kỳ họp sắp đến. 

 Dòng tiền đầu tư mạo hiểm đang nở rộ tại Việt Nam. Theo 

thống kê mới đây, trong nửa đầu 2019, thị trường Việt Nam đã 

đón nhận 25 thoả thuận cấp vốn đầu tư thành công cho các start 

up. Các nguồn vốn mạo hiểm tìm đến các ngành nghề từ vận tải 

cho đến Fintech, cũng như như phần mềm nhận diện khuôn mặt. 
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