
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.46% -1.05% 

Giá cuối ngày 997.94  105.29  

KLGD (triệu cổ phiếu)  147.82   22.66  

GTGD (tỷ đồng) 3,552.70 310.38 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,063,498 -945,020 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

9.96 -11.45 

Số CP tăng giá 109 68 

Số CP đứng giá 99 217 

Số CP giảm giá 193 81 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VC7 
5% bằng tiền 

4% bằng cổ phiếu 
01/08/19 

BDG 20% bằng tiền 01/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 SAB: Sabeco lãi ròng 1.430 tỷ đồng - thiết lập kỷ lục mới sau khi về tay 

người Thái. Tổng Công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn  vừa công bố 

báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 với doanh thu đạt 9.088 tỷ đồng, giảm nhẹ 

so với mức 9.170 tỷ của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, 

Sabeco đạt hơn 18.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận trước thuế tăng 16% lên 3.456 tỷ đồng. 

 VRE: Lãi ròng Vincom Retail tăng 3% trong quý II. VRE ghi nhận 

doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 31%. Trong đó doanh thu 

cho thuê bất động sản đầu tư 1.659 tỷ đồng, tăng 23%, doanh thu chuyển 

nhượng bất động sản 302 tỷ đồng, tăng 93%. 

 VNM: Vinamilk lãi ròng quý II tăng 8%, mua GTN bình quân 13.800 

đồng/cp. VNM ghi nhận doanh thu thuần 14.698 tỷ đồng, cao hơn 7% so 

với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận gộp tăng 8% lên 7.013 tỷ đồng. Lũy kế 6 

tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 27.788 tỷ đồng, tăng 8% và tương 

đương 50% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,892 tỷ đồng, tăng 9%, 

tương đương 61% chỉ tiêu năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 

5.689 tỷ đồng, tăng 6%. 

 VHM: Vinhomes lãi gần 9.800 tỷ nửa đầu năm, rót 2.000 tỷ vào dự án 

Gia Lâm và Tây Mỗ. Doanh thu tài chính trong kỳ giảm gần một nửa so với 

quý II năm trước còn 2.377 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức tương 

đương 2.377 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 1,7 lần trong khi chi phí quản 

lý tăng 4 lần. Kết thúc quý II, công ty lãi sau thuế 7.243 tỷ đồng, tăng 75%. 

 CSV: Lãi ròng quý II đạt 56 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Doanh 

thu tài chính hơn 4 tỷ đồng chủ yếu là thu lãi tiền gửi, giảm 42% kết quả 

quý II/2018. Tính đến hết quý II, Hóa chất cơ bản miền Nam có 230 tỷ đồng 

tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn. Trong khi đó chi phí tài chính phát sinh lại 

tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng. Chi phí QLDN cũng tăng mạnh 

66% lên gần 19 tỷ đồng nên sau khi giảm trừ, lợi nhuận sau thuế của CSV 

đạt 56,2 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. 

 NKG: Ngày 26/7, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã mua 6,3 triệu cổ 

phiếu nhằm nâng số lượng nắm giữ lên 9,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 5% 

vốn và trở thành cổ đông lớn. Thành viên HĐQT Đầu tư Thương mại SMC, 

bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi cũng đảm nhiệm vị trí tương tự tại Thép Nam Kim. 

 BID: BIDV 6 tháng đầu năm 2019: Lợi nhuận sụt giảm và thua cả 

MBBank, nợ có khả năng mất vốn bất ngờ tăng vọt. LNTT 6 tháng đầu 

năm của BIDV chỉ đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Mức lợi 

nhuận này hiện thấp hơn so với Vietcombank, Techcombank và cả 

MBBank. 

TIN SÀN HOSE 

 PVS: Lợi nhuận gộp gấp 4 lần, lãi ròng PVS quý II vẫn giảm 17%. Cụ 

thể, quý II PVS có doanh thu tăng 15% lên 4.978 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm 

hơn giúp lợi nhuận gộp gấp 4 lần cùng kỳ đạt 334 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng 

đầu năm, doanh thu của PVS tăng 18% lên 9.073 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 

tăng 87% đạt 758 tỷ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng và chênh lệch đánh giá lại 

tài sản lớn dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 41% đạt 532 tỷ đồng. Lãi 

ròng công ty đạt 565 tỷ, tăng 16%. 

 VGS: Lãi ròng 18 tỷ đồng trong quý II. VGS vừa công bố BCTC hợp nhất 

quý II/2019 với lãi ròng hơn 18 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với kết quả cùng 

kỳ năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VGS ghi nhận doanh thu thuần hơn 

3.463 tỷ đồng, sụt giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng ghi 

nhận hơn 28 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với kết quả cùng kỳ năm 2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           29.70  TTT            0.23  

CTD           23.75  WCS            0.15  

GAS           17.87  ART            0.15  

VHM           14.56  LHC            0.13  

VIC           10.62  S55            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (75.50) PVS           (5.51) 

STB         (31.97) SHS           (2.13) 

VRE         (16.93) VGS           (2.00) 

HPG         (13.30) CEO           (1.96) 

POW           (2.19) TNG           (0.37) 

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 

HSX 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  

Cần Thơ 
19/08/2019 

 Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 

4.7% so tháng trước. Trong tháng 7/2019, cả nước 

có 12,352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng 

ký là 139.2 nghìn tỷ đồng, giảm 4.7% về số doanh 

nghiệp và giảm 26.9% về số vốn đăng ký so với tháng 

trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 

11.3 tỷ đồng, giảm 23.3%.  

 Hà Nội dự kiến thu phí ôtô từ ngoài vành đai 3 vào 

nội thành. Theo lộ trình, trong hai năm (2019, 2020) 

đề án thu phí ôtô vào nội đô sẽ được xây dựng và trình 

cơ quan thẩm quyền phê duyệt; giai đoạn 2020 đến 

2030, cơ quan chức năng sẽ triển khai đề án. 

 Đề xuất ACV làm chủ đầu tư sân bay Long Thành 

do ACV là đơn vị có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm 

trong việc đầu tư xây dựng mới cảng hàng không như 

Phú Quốc và các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo các sân 

bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Theo ước tính của 

tư vấn, sân bay Long Thành giai đoạn 1 hình thành sẽ 

góp phần gia tăng GDP Việt Nam, tạo ra 200.000 việc 

làm. Các con số này có thể lớn hơn nếu xét tới tác động 

lan tỏa của dự án  



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 CPI tháng 7 tăng 0,18% giữ lạm phát từ đầu năm vẫn 

dưới ngưỡng 3%. CPI tháng 7 tăng chủ yếu do giá một 

số nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng trở lại; mức 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang tăng từ 1/7. Cùng với đó, dịch tả lợn châu 

Phi diễn biến phức tạp.  

 Lãi suất cho vay bất động sản, tiêu dùng khó có "cửa" 

giảm trong nửa cuối năm. Mặt bằng lãi suất huy động 

đã tăng 0,5% trong nửa đầu năm 2019. Và với việc các 

quy định liên quan đến tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung 

và dài hạn sẽ khiến lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn duy 

trì ở mức cao trong thời gian tới. Theo số liệu của NHNN, 

tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 6 đạt 7,33% so 

với đầu năm. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 

năm trở lại đây. 

 7 tháng đầu năm 2019: Cả nước có 4 mặt hàng xuất 

khẩu trên 10 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2019, 

kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ 

USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu 

vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; 

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 

5,3%. 

TIN VĨ MÔ 

 Chứng khoán Phú Hưng lên UPCoM với giá 11.300 đồng/cp. Ngày 31/7, 70 triệu cổ phiếu PHS của CTCP Chứng khoán Phú 

Hưng giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 11.300 đồng/cp. 

 Thanh khoản vẫn thấp, CW đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần. Trong tổng số 16 CW đang giao dịch trên thị trường chỉ có 

2 mã hiếm hoi tăng giá đó là CHPG1905 và CMBB1902. Trong đó, CHPG1905 tăng mạnh 13,4% lên 3.550 đồng/cq. Khối ngoại 

trên thị trường chứng quyền có bảo đảm mua ròng trở lại 460 triệu đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 74.240 cq. 

 Thanh khoản kém, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán vẫn lên mức kỷ lục 52.000 tỷ đồng nhờ các công ty ngoại đẩy 

mạnh bơm vốn. Mặc dù thanh khoản thị trường giảm 30-40% so với cùng kỳ nhưng nhu cầu vay của nhà đầu tư vẫn không hề suy 

giảm được một số chuyên gia nhận định là do nhu cầu vay của nhóm nhà đầu tư lớn cũng như nhóm các lãnh đạo, cổ đông lớn của 

các doanh nghiệp niêm yết vẫn rất dồi dào. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.221 0.11% 

Hang Sheng 28.106 -1.03% 

Nikkei 225 21.750 0.79% 

Kospi 2.040 0.49% 

Shanghai 2.941 -0.12% 

SET 1.718 -0.75% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.08 0.04% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.06 0.23% 

S&P500 VIX 12.83 5.51% 

 Phố Wall trái chiều, chờ kết quả họp của Fed và đàm phán Mỹ - Trung. Dow Jones tăng 28,96 điểm, S&P 500 giảm 4,88 

điểm, Nasdaq giảm 36,88 điểm. 

 Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất, lấn át những lo ngại về đàm phán thương mại Mỹ - Trung và tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu. Giá dầu Brent tương lai tăng 25 cent lên 63,71 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 67 cent lên 56,87 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ trong lúc chờ đợi tín hiệu tích cực từ cuộc họp chính sách của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 

0,13% xuống 1.424,20 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 0,29% lên 1.424,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trước khi Fed giảm lãi suất. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 108,83. Tỷ giá euro 

so với USD đạt 1,1145. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2222. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Thị trường chứng khoán Mỹ lặng sóng do nhà đầu tư đang chờ 

đợi kết quả của cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung đang diễn 

ra tại Thượng Hải và cuộc họp FOMC của FED chuẩn bị diễn ra 

vào ngày mai. 

 Chiến tranh thương mại khiến xuất khẩu Trung Quốc lao dốc, 

Cụ thể, Chỉ số xuất khẩu Trung Quốc FTCR từ mức hơn 56 điểm 

đã giảm về mức 50 điểm, theo đó, nhóm ngành xuất khẩu không 

có sự tăng trưởng nào kể từ 2018 tới nay. 

 

 

 

Highlight 


