
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -1.19% -0.82% 

Giá cuối ngày 986.02  104.43  

KLGD (triệu cổ phiếu)  154.32   23.69  

GTGD (tỷ đồng) 3,663.80 322.29 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,314,483 -4,708,010 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-177.38 -49.21 

Số CP tăng giá 89 56 

Số CP đứng giá 105 225 

Số CP giảm giá 207 85 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

PMC 10% bằng tiền 02/08/19 

PGD 25% bằng tiền 02/08/19 

BTP 5% bằng tiền 02/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vingroup thu về hơn 2.400 tỷ từ VinFast và VinSmart, Vinpearl 

đã nắm giữ 80% Vinpearl Air. Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất 

của toàn hệ thống Vingroup đạt gần 61.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm, 

tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.821 tỷ đồng, tăng 

trưởng 10%. Tăng trưởng mạnh nhất là mảng bán lẻ với mức tăng trên 70% 

lên hơn 14.000 tỷ đồng, đóng góp 23% tổng doanh thu.  

 HAG:  Báo lỗ ròng 539 tỷ trong quý 2, đang mượn tạm bầu Đức hơn 

2.500 tỷ đồng. HAG vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với doanh 

thu 513 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng phần tư so với mức 1.888 tỷ cùng kỳ. Lợi 

nhuận gộp tương ứng thu về 155 tỷ đồng, giảm hơn 6 lần so với mức 949 

tỷ quý 2/2018. Luỹ kế nửa đầu năm, doanh thu HAGL đạt 923 tỷ, giảm hơn 

68%, Công ty theo đó báo lỗ ròng 691 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 

trăm tỷ. 

 NVL: Tập đoàn Novaland đạt hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, bàn giao 

gần 3.000 sản phẩm trong nửa đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu thuần 

bán hàng đạt gần 8.045 tỷ đồng, tăng 88% và lợi nhuận gộp đạt 2.163 tỷ 

đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng sản phẩm bàn giao đạt 

2.936 sản phẩm, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% 

so với kế hoạch năm 2019 

 HSG: Đã giảm được hơn 3.300 tỷ nợ vay, thu gọn gần 100 chi nhánh, 

lợi nhuận 3 quý vẫn chỉ đạt phân nửa cùng kỳ với 277 tỷ đồng. Luỹ kế 

9 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen đạt 21.685 tỷ doanh thu thuần, lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 277 tỷ, lần lượt giảm 16% và 46% so với cùng kỳ. 

 EIB: Eximbank lãi trước thuế 651 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, 

giảm 29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do thu 

nhập góp vốn cổ phần trong 6 tháng đầu năm của nhà băng giảm mạnh so 

với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2018, Eximbank từng ghi nhận 

khoản thu đột biến nhờ thoái vốn khỏi Sacombank. 

 CTG: VietinBank tiếp tục phát hành trái phiếu bổ sung vốn cấp 2. Khối 

lượng phát hành lần này là 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng. 

Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7-8/2019. Đây là trái phiếu không 

chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. 

 VPB: VPBank báo lãi trước thuế 2.560 tỷ trong quý 2/2019, gần gấp 

rưỡi cùng kỳ. Lợi nhuận quý 2/2019 của VPBank tăng tới 46% lên 2.560 

tỷ đồng. Tuy nhiên, do sụt giảm mạnh trong quý 1 trước đó, lũy kế 6 tháng, 

lợi nhuận ngân hàng này vẫn giảm nhẹ 1%, chỉ đạt 4.343 tỷ. 

TIN SÀN HOSE 

 QNS: Nửa đầu năm lãi ròng đạt 521 tỷ, vượt xa chỉ tiêu 2019. Kết thúc 

quý 2/2019, Đường Quảng Ngãi (QNS) ghi nhận doanh thu giảm về 2.084 tỷ 

đồng, lợi nhuận gộp tương ứng điều chỉnh nhẹ còn 651 tỷ. Doanh thu tài chính 

cải thiện trong khi chi phí tiết giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

theo đó tăng 7% lên 445 tỷ đồng 

 VCR:  Huy động từ trái phiếu, ngân hàng để nộp tiền sử dụng đất dự án 

Cái Giá. Công ty huy động 140 tỷ đồng từ khách hàng nộp tiền cọc mua trái 

phiếu và 145 tỷ đồng từ vay ngắn hạn ngân hàng. 

 CEO: Tập đoàn CEO mở rộng đầu tư vào Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Ngày 29/7, UBND Tỉnh Kiên Giang đã trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án 

Khu đô thị biển Sonasea Kien Giang City tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang cho Tập đoàn CEO tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           17.96  DGC            0.62  

VCB           13.99  VCS            0.23  

VRE           10.77  IDV            0.15  

VHM           10.50  TTT            0.15  

GEX             8.97  DP3            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC       (131.50) CEO         (45.03) 

HPG         (32.52) TNG           (3.07) 

VNM         (23.20) PVS           (1.50) 

KDH         (20.00) VGS           (0.80) 

POW         (11.73) VNR           (0.20) 

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 

 Cá nhân làm việc tại khu kinh tế không được giảm 

50% thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính vừa ban 

hành thông tư bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC 

về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người làm 

việc tại các khu kinh tế kể từ ngày 26/8. 

 Hàng nghìn nhân viên ngân hàng nghỉ việc trong 6 

tháng đầu năm. Theo thống kê, có tới hàng nghìn 

nhân sự nghỉ việc ở một số ngân hàng lớn trong quý 

2/2019 - sự biến động hiếm thấy trong vài năm trở lại 

đây. Bức tranh lợi nhuận 6 tháng đầu năm với nhiều 

gam màu, có những ngân hàng ngày càng ăn nên làm 

ra, cũng có những ngân hàng ngày càng bộc lộ nhiều 

khó khăn và tăng trưởng âm. 

 4 doanh nghiệp Việt lọt top 200 công ty doanh thu 

dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á. 200 công ty này đã 

tăng trưởng trung bình hơn 50% lợi nhuận và doanh 

thu ròng hàng năm trong năm tài chính gần nhất của 

họ, tương ứng là 10 tỷ USD và 54 tỷ USD. 4 cái tên 

của Việt Nam góp mặt tại danh sách này là Tập đoàn 

Đất Xanh, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình 

Dương, CTCP Cảng Đồng Nai và CTCP Phú Tài. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đại diện Thương mại Mỹ: Việt Nam phải giảm bớt 

thặng dư thương mại với Mỹ khi chính quyền Donald 

Trump gia tăng áp lực lên Việt Nam. Các biện pháp mà 

Việt Nam nên thực hiện bao gồm “tăng cường nhập khẩu 

hàng hóa từ Mỹ và giải quyết các hạn chế về khả năng tiếp 

cận thị trường liên quan tới hàng hóa, dịch vụ, nông sản và 

sở hữu trí tuệ”, ông nói. 

 Nhiều bộ, ngành sử dụng ngân sách lớn nhưng ít công 

khai minh bạch. Trong số 37 bộ, cơ quan trung ương được 

khảo sát, nghiên cứu, chỉ có 17 bộ thực hiện công khai chi 

tiêu ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước. Các bộ, cơ 

quan trung ương chi càng nhiều tiền ngân sách thì tính công 

khai càng thấp. 

 Nhiều quy định mới từ tháng 8-2019. Cách chức lãnh 

đạo bố trí người thân làm kế toán; chơi thô bạo trong thể 

thao, bị phạt đến 25 triệu đồng; ép khách du lịch mua 

hàng, bị phạt tới 3 triệu đồng; thêm 3 trường hợp được 

thanh toán chi phí khám chữa bệnh; vé số Vietlott quá 60 

ngày không còn giá trị nhận thưởng là những quy định sẽ 

có hiệu lực từ tháng 8 năm nay. 

TIN VĨ MÔ 

 Hàng trăm triệu USD vốn ngoại chực chờ vào Việt Nam, VN-Index sẽ “sideway up” trong nửa cuối năm 2019? Trong nửa 

cuối năm, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ đổ mạnh vào TTCK Việt Nam thông qua các quỹ tracking các chỉ số MSCI, FTSE. 

Ngoài ra, việc FED được dự báo hạ lãi suất cũng là yếu tố thu hút dòng vốn ngoại vào các thị trường EM, FM như Việt Nam. 

 Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bị phạt do vi phạm quy định công bố thông tin. Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố 

thông tin không đúng thời hạn. Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. 

 Giao dịch "chui" cổ phiếu KSQ, Tổng giám đốc công ty bị UBCKNN xử phạt số tiền 55 triệu đồng. Nguyên nhân, do từ ngày 

04/6/2018 đến ngày 07/6/2018, CEO công ty đã bán 316.800 cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo UBCKNN, HNX trước khi thực 

hiện giao dịch. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.198 -0.09% 

Hang Sheng 28.147 0.14% 

Nikkei 225 21.709 -0.19% 

Kospi 2.039 -0.05% 

Shanghai 2.952 0.39% 

SET 1.706 -0.67% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.08 -0.01% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.06 0.00% 

S&P500 VIX 13.94 8.65% 

 Phố Wall giảm điểm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày 30/7 cảnh báo Trung Quốc về ý định câu giờ cho đến 

khi ông kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, trong bối cảnh phái đoàn hai nước đàm phán tại Thượng Hải. Dow Jones giảm 23,33 điểm, 

S&P 500 giảm 7,79 điểm, Nasdaq giảm 19,72 điểm. Ba chỉ số trên đều chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng. 

 Giá dầu tăng 2%, lập đỉnh 2 tuần nhờ kỳ vọng tồn kho dầu thô tiếp tục giảm cùng với căng thẳng vẫn còn ở eo biển Hormuz. 

Giá dầu Brent tương lai tăng 1,6% lên 64,72 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 2,1% lên 58,05 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay lặng sóng chờ đợi tín hiệu giảm lãi suất từ Fed. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.430,40 USD/ounce; giá 

vàng giao tháng 8 tăng 0,13% lên 1.431,6 USD. 

 Tỷ giá USD vẫn giữ đà tăng trong khi chờ đợi tin tức lãi suất, trong khi đó đồng bảng Anh tiếp tục giảm do lo ngại về Brexit 

không đạt thỏa thuận. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt mức 108,59. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1157. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Trump cảnh báo Trung Quốc không nên câu giờ trong đàm 

phán thương mại. “Rắc rối đi kèm với việc họ chờ đợi… là nếu 

và khi tôi đắc cử, thỏa thuận họ đạt được sẽ khắc nghiệt hơn nhiều 

so với thứ chúng tôi đang đàm phán… hoặc không có thỏa thuận 

nào cả”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter cá nhân trong 

bối cảnh phái đoàn Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán 

trực tiếp dài hai ngày 30 – 31/7 tại Thượng Hải. 

 Morgan Stanley: Fed cần giảm lãi suất 0,5% để ngăn kinh tế 

giảm tốc. Nhận định trên căn cứ vào Báo cáo từ Bộ Thương mại 

Mỹ cuối tuần trước cho thấy đầu tư doanh nghiệp trong quý II 

giảm 5,5%. 

 

Highlight 


