
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.16% -0.34% 

Giá cuối ngày 993.35  106.40  

KLGD (triệu cổ phiếu)  152.40   25.94  

GTGD (tỷ đồng) 4,155.89 276.64 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

274,680 -123,700 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

67.66 -3.76 

Số CP tăng giá 121 93 

Số CP đứng giá 99 208 

Số CP giảm giá 181 65 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

BDG 20% bằng tiền 01/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG: Thế Giới Di Động lãi 2.121 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch 

năm. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỷ đồng, LNST 

đạt 2.121 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 38% cùng kỳ. 

 SBT: Quỹ DEG đầu tư 650 tỷ đồng mua cổ phiếu ưu đãi SBT, giá 

30.000 đồng/cp. DEG sẽ nắm giữ hơn 21,6 triệu cổ phiếu SBT. CPƯĐ sẽ 

bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian 

ưu đãi cổ tức của CPƯĐ sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định 

là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận 

giữa công ty và DEG. 

 VGC: Lãi ròng quý 2 giảm về dưới 200 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm 

2019, doanh thu thuần Viglacera (VGC) tăng 18%, ghi nhận hơn 4.839 tỷ 

đồng, tương ứng thu về lãi ròng cổ đông công ty mẹ hơn 357 tỷ đồng. 

 VPB: Vợ ông Ngô Chí Dũng chuyển nhượng cho con gái 4 triệu cổ 

phiếu VPBank, giá trị hơn 70 tỷ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo 

phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 31/7 đến 29/8. 

 TCB: Techcombank báo lãi nửa đầu năm tăng 9% lên 5.661 tỷ đồng, 

dư nợ cho vay tăng 16%. Do giảm mạnh trích lập dự phòng nên lợi nhuận 

trước thuế nửa đầu năm nay của Techcombank vẫn tăng 9% bất chấp lợi 

nhuận thuần giảm 5,4%. Đáng chú ý, dư nợ cho vay của ngân hàng này tăng 

rất mạnh trong nửa đầu năm, lên đến 16%. 

 PAN: Lợi nhuận hoạt động chính của PAN tăng 30% trong nửa đầu 

2019. Doanh thu thuần PAN đạt 3.313 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 

năm trước, tương đương 32% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 

tháng đạt 175 tỷ đồng. 

 PHR: Phước Hòa lãi ròng quý II giảm 51%. PHR công bố quý II, doanh 

thu thuần 278 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng 

bán tăng 24% khiến lợi nhuận gộp giảm 64%. Biên lợi nhuận gộp quý này 

chỉ là 8% thay vì 22% như cùng kỳ. 

 STK: Lợi nhuận 6 tháng cuối năm dự báo đạt 100 tỷ đồng. Trong khi 

mảng kinh doanh sợi virgin được dự báo tiếp tục gặp khó vì Trung Quốc 

bán phá giá mạnh tại các thị trường tiêu thụ, mảng sợi tái chế vẫn có nhu 

cầu tốt trong 6 tháng cuối năm nay. 

 BWE: Chứng khoán đầu tư tăng giá, LNST của Biwase 6 tháng gấp đôi 

cùng kỳ. BWE công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh 

thu tăng 2,3% so với cùng kỳ, đạt 641,7 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn 

ngược lại giảm 2% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

đạt 243 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 2/2018.  

NKG: Nam Kim và SMC: Cuộc 'hôn nhân' giữa thời khó. NKG vừa 

TIN SÀN HOSE 

 VOC: SCIC muốn thoái trọn lô 36,3% vốn Vocarimex, giá khởi điểm 

22.300 đồng/cp. SCIC vừa thông báo bán đấu giá trọn lô 44,2 triệu cổ phiếu 

Vocarimex SCIC đang nắm giữ. Giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 22.300 

đồng/cp, tương ứng với số tiền thu về tối thiểu 985 tỷ đồng. 

 ACB: Lãi ròng ACB tăng 18% trong 6 tháng, giảm quy mô nhân viên. 

Theo BCTC hợp nhất quý II, ACB ghi nhận lãi thuần 2.903 tỷ đồng, tăng 

17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 520 

tỷ đồng, tăng 32%; từ hoạt động khác tăng 35% lên 479 tỷ đồng. 

 NRC: 6 tháng đầu năm 2019, Netland thực hiện được 34% chỉ tiêu LNST 

với 38 tỷ đồng. So với kế hoạch 350 tỷ doanh thu và 110 tỷ LNST, đến nay 

Netland (NRC) lần lượt thực hiện được 47% và 34% chỉ tiêu cả năm 2019. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           37.14  SHB            0.61  

VHM           15.56  ART            0.48  

VRE           15.21  HMH            0.12  

GAS           10.79  MPT            0.10  

CTD             8.66  IDV            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (22.64) CEO           (1.70) 

HPG           (7.42) PVS           (1.24) 

DXG           (5.91) VGS           (1.08) 

STB           (5.76) DGC           (0.28) 

HCM           (5.03) TNG           (0.21) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 4 
13/08/2019 

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực 

vật Việt Nam - CTCP 
15/08/2019 

Công ty Liên doanh Alumina 

(Campuchia - Việt Nam) 
19/08/2019 

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 23/08/2019 

 Hạn hán kéo dài, mực nước thủy điện giảm mạnh 

so với cùng kỳ. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực, 

tổng lượng mưa từ đầu vụ Hè Thu đến nay thiếu hụt 

so với trung bình nhiều năm khá lớn, dung tích trữ ở 

nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn khoảng 20 - 

60% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn 

nước. Hiện mực nước ở nhiều hồ thuỷ điện đã về gần 

mức chết, khả năng khai thác cả về phát điện và xả 

nước phục vụ dân sinh đều rất hạn chế. 

 Sẽ xử lí nghiêm việc rút tiền mặt qua thẻ tín dụng. 

Đại diện NHNN cho biết, việc các Ngân hàng thương 

mại chuyển tiền từ thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân 

là không đúng với quy định hiện hành. Bởi về nguyên 

tắc, thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán hoặc 

rút tiền tại máy ATM. 

 Bỏ qua Thái Lan, Malaysia,... công ty logistics của 

Hyundai chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ở 

Đông Nam Á. Công ty sẽ tập trung vào hoạt động vận 

chuyển các sản phẩm ô tô và cung cấp phụ tùng ô tô 

cho một nhà máy ở địa phương, công suất 80.000 

xe/năm. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hơn 20 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 7 tháng 

đầu năm, giảm 13,45% so với cùng kỳ. Trong khi lượng 

vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đều giảm so với cùng 

kỳ, lượng góp vốn, mua cổ phần gấp 2,5 lần 7 tháng của 

năm 2018. Vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt 

10,55 tỷ đồng, tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước. Vốn 

FDI rót nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế 

tạo với tổng cộng 14,46 tỷ USD từ đầu năm đến nay. 

 Đã có 9 ngân hàng báo lãi nghìn tỷ với tổng lợi nhuận 

trên 33.600 tỷ. Trong số các ngân hàng top đầu chỉ còn lại 

VietinBank, BIDV và VPBank chưa công bố song dự kiến 

cũng sẽ thực hiện trong tuần này. Agribank thường công 

bố báo cáo tài chính chậm hơn so với các ngân hàng cổ 

phần nên ít thu hút sự chú ý của thị trường. 

 Gia tăng mua điện từ Trung Quốc. Nhiều dự án điện 

chậm tiến độ khiến Việt Nam sẽ gia tăng mua điện từ 

Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt trong nước. 

Ước tính có tới 47 dự án chậm hoặc chưa xác định tiến 

độ với tổng công suất lên đến 60.000 MW dẫn tới việc 

thiếu điện tại miền Nam tăng cao hơn so với các tính toán 

trước đây. 

TIN VĨ MÔ 

 Một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng do dùng 26 tài khoản thao túng giá cổ phiếu DPS. Ông Nguyễn Quang Khải đã sử dụng 

26 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sóc Sơn. 

 Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí "lạc nhịp" với đà tăng của thị trường? Trong nửa đầu năm, ngành dầu khí chịu nhiều ảnh 

hưởng bởi sự trồi sụt của giá dầu, cũng như nhiều doanh nghiệp chưa đến điểm rơi lợi nhuận. Tuy vậy, theo chuyên gia Lê Đức 

Khánh, ngành dầu khí sẽ có nhiều điểm sáng trong nửa cuối năm 2019. 

 Tuần 29/7 – 2/8: “Nín thở” chờ tín từ FED, VN-Index gặp thách thức trước ngưỡng 1.000 điểm. Trong tuần giao dịch này, 

thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin đáng chú ý từ cuộc họp chính sách của FED, các doanh nghiệp lớn công bố KQKD, 

VFMVN30 ETF cơ cấu danh mục. Do đó, nhiều CTCK đánh giá thị trường sẽ có tuần biến động mạnh trước ngưỡng 1.000 điểm. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.192 0.19% 

Hang Sheng 28.398 -0.69% 

Nikkei 225 21.658 -0.45% 

Kospi 2.066 -0.44% 

Shanghai 2.945 0.24% 

SET 1.718 -0.75% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.97 -0.04% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.08 -0.26% 

S&P500 VIX 12.16 -4.55% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tăng điểm với S&P 500, Nasdaq lại lập đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh tốt từ 

Alphabet, Starbucks. Dow Jones tăng 51,47 điểm, S&P 500 tăng 22,19 điểm, Nasdaq tăng 91,67 điểm. 

 Giá dầu hôm nay nối tiếp đà giảm từ tuần trước. Giá dầu WTI giảm 0,2% xuống 56 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu Brent 

giảm 0,4% xuống 63,2 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,08% lên 1.419,60 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 8 tăng 0,05% lên 1.420,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 108,61. Tỷ giá 

euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1131. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2378. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Chỉ số GDP Mỹ trong tháng vừa qua đã được công bố vào 

phiên giao dịch cuối tuần, với mức tăng đạt 2,1%, mặc dù thấp 

hơn so với 3,1% đầu năm nhưng vượt mức kỳ vọng 1,8% từ phía 

phân tích 

 FED khả năng sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 0,25% vào thứ 

Năm, hiện tại thị trường đang có 78,6% kỳ vọng cắt giảm lãi suát 

0,25%. Đây là động lực tăng của chỉ số chứng khoán Mỹ trong 

thời gian qua. 
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