
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.57% 0.00% 

Giá cuối ngày 991.66  104.43  

KLGD (triệu cổ phiếu)  172.87   29.63  

GTGD (tỷ đồng) 4,995.52 342.65 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,921,130 884,400 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

7.48 9.67 

Số CP tăng giá 150 73 

Số CP đứng giá 84 203 

Số CP giảm giá 167 90 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

IHK 11% bằng tiền 05/08/19 

CHP 15% bằng tiền 05/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CTG: Tiết kiệm chi phí hoạt động, LNTT 6 tháng đầu năm của 

VietinBank đạt 5.335 tỷ đồng. Mặc dù tổng thu nhập hoạt động trong 6 

tháng đạt hơn 19.600 tỷ tăng 13% so với cùng kỳ và ngân hàng cũng đã 

giảm chi phí hoạt động, việc chi phí dự phòng tăng gấp rưỡi khiến LNTT 

của VietinBank chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng của 

VietinBank trong 6 tháng chỉ tăng 2,4%. 

 QCG: Hết dự án mới, QCGL chỉ có 5 tỷ đồng đặt cọc mua căn hộ trong 

suốt 6 tháng. Tuy không có dự án mới nhưng trong quý II, QCGL còn căn 

hộ để bàn giao cho khách hàng. Do đó, doanh thu gấp hơn 2 lần cùng kỳ 

năm trước, đạt 196 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, gấp 7 lần 

so với cùng kỳ năm trước. 

 SCR: TTC Land lãi quý II giảm 74% cùng kỳ. SCR báo doanh thu và 

lợi nhuận cùng giảm trong quý II, lần lượt là 76% và 74% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi giới gấp 4 lần cùng kỳ 

nhưng không bù đắp được mảng chuyển nhượng bất động sản giảm 87%.  

 HVG: Kinh doanh dưới giá vốn, Hùng Vương lỗ tiếp 129 tỷ trong quý 

III. HVG vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 (giai đoạn 1/4-30/6) 

với doanh thu giảm 64% xuống 527 tỷ đồng. Giá vốn cao hơn khiến công 

ty bị lỗ gộp 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 61 tỷ đồng. 

 HBC: Hòa Bình lãi ròng quý II giảm 68% do giá vốn tăng. HBC công 

bố quý II, doanh thu thuần tăng 13% nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

giảm 68%. Lý do giá vốn tăng 16% khiến lợi nhuận gộp giảm 25%. Biên 

lợi nhuận gộp vì thế còn 6%, giảm 3 điểm % cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận 

sau thuế hợp nhất giảm 68%, còn 51,4 tỷ đồng.  

 TV2: Đạt doanh thu kỷ lục trong quý II. TV2 vừa công bố báo cáo tài 

chính quý II với doanh thu và lợi nhuận đều tăng. Cụ thể, doanh thu tăng 

292% lên 1.632 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận 

gộp chỉ tăng 13,7%, đạt 109,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lãi 

là 88,8 tỷ đồng, tăng 40%. 

 KBC: Kinh Bắc lãi ròng quý II gấp 5 lần, tạm ứng cho ông Đặng Thành 

Tâm hơn 185 tỷ đồng. KBC công bố quý II, doanh thu thuần gấp 3 lần còn 

lợi nhuận sau thuế hợp nhất gấp 6,7 lần cùng kỳ, lần lượt đạt 1.070 tỷ đồng 

và 408 tỷ đồng. Trong đó, LNST cổ đông công ty mẹ gấp 5 lần, đạt 300 tỷ 

đồng.  

 SBT: Doanh thu thuần niên độ 2018 - 2019 đạt 95% kế hoạch năm. Kết 

thúc quý IV, doanh thu sản phẩm đường lũy kế cả niên độ đạt 9.233 tỷ đồng, 

chiếm 84% tổng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Nếu tính riêng quý IV, 

doanh thu đường đạt 2.516 tỷ, tăng 47% so với cùng kỳ. 

TIN SÀN HOSE 

 SHB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 52% so với 

cùng kỳ. Theo BCTC hợp nhất quý 2/2019 SHB vừa công bố, tính đến thời 

điểm 30/6/2019, tổng tài sản của SHB đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 

5,5% so với thời điểm đầu năm và đạt 91,6% so với kế hoạch cả năm. Cho 

vay khách hàng đạt 240 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%. Huy động vốn thị trường 

1 từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 270,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%. 

 LTG: Lộc Trời lãi kỷ lục trong quý II. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 2,7% 

còn 2.810,4 tỷ đồng. Giá vốn giảm 7,3% đẩy lợi nhuận gộp tăng 17,5%, đạt 

629,7 tỷ đồng. Nhờ giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp, lợi nhuận sau thuế là 196,6 tỷ đồng, tăng 66,6%. Đây là mức lãi cao 

nhất từ khi công ty công bố báo cáo tài chính theo quý (quý I/2017). Lãi cơ 

bản trên cổ phiếu (EPS) là 2.063 đồng. 

VEA: VEAM thu 2.100 tỷ đồng lãi liên doanh, liên kết trong quý II. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           54.89  PVS            5.19  

VRE           30.22  SHB            3.96  

VHM           28.27  NET            0.55  

PLX           21.70  DHT            0.25  

MSN             6.02  IDV            0.23  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (43.81) TNG           (0.31) 

CTD         (31.04) DGC           (0.29) 

VJC         (15.54) MAS           (0.29) 

NVL         (14.43) PTI           (0.13) 

VCB         (13.05) VNR           (0.10) 

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 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế 

Domesco 
30/08/2019 

 Kết quả kinh doanh ngành thép lao dốc. Thậm chí 

có những doanh nghiệp lỗ như Thép Việt Ý hay Dana 

Ý. Điểm chung của các doanh nghiệp ngành thép nửa 

đầu năm 2019 là giá nguyên liệu tăng cao, dẫn đến chi 

phí giá vốn tăng và lợi nhuận giảm sút. 

 Việt Nam sẽ có ít nhất 5 công ty công nghệ tỷ USD 

vào năm 2025? Dự thảo chiến lược quốc gia về 

CMCN 4.0 đặt mục tiêu có ít nhất 5 công ty có giá trị 

tỷ USD vào năm 2025 và ít nhất 10 “kỳ lân” vào năm 

2030 và tăng gấp đôi trong 5 năm tiếp theo. Tổng đầu 

tư xã hội cho R&D dự kiến đạt ít nhất 1,5% GDP đến 

năm 2025. Đến 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 30 

nước dẫn đầu về số sáng chế trong các lĩnh vực công 

nghệ ưu tiên. 

 Reuters: Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng thiếu 

điện nghiêm trọng từ năm 2021 do nhu cầu điện tăng 

nhanh vượt xa việc xây dựng các nhà máy điện mới. 

Việt Nam sẽ phải sử dụng 720 triệu tấn than trong 

nước cùng với 680 triệu tấn than nhập khẩu. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp từ 1/8. 

Vụ trưởng Vụ tín dụng NHNN xác nhận thông tin một số 

ngân hàng thương mại cổ phần sẽ lần lượt điều chỉnh giảm 

lãi suất cho vay với doanh nghiệp. Đối tượng bao gồm các 

công ty hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, xuất 

nhập khẩu… 

 4 nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng thấp nhất 

trong 4 năm. Thứ nhất, định hướng giảm tỉ lệ vốn ngắn 

hạn cho vay trung và dài hạn của NHNN về 40. Thứ hai, 

định hướng kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn cho các lĩnh 

vực không ưu tiên như bất động sản và tiêu dùng. Thứ ba, 

các ngân hàng thực hiện chuẩn Basel II sẽ phải cân nhắc 

rủi ro của các khoản vay nhằm đảm bảo hệ số CAR. Thứ 

tư, nhiều ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín 

dụng không quá cao trong 6 tháng đầu năm.  

 PMI Việt Nam tháng 7 đạt 52,6 điểm, sản lượng sản 

xuất tăng mạnh nhất trong 8 tháng. Lĩnh vực sản xuất 

của Việt Nam tiếp tục có kết quả hoạt động khả quan vào 

đầu quý III/2019 với số lượng đơn đặt hàng mới và sản 

lượng tiếp tục tăng. Sản lượng ngành sản xuất tăng mạnh 

trong tháng 7, với tốc độ tăng nhanh hơn tháng thứ ba liên 

tiếp thành mức nhanh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. 

TIN VĨ MÔ 

 Đưa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào sàn chứng khoán. Trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Quốc hội cho 

ý kiến lần này, ban soạn thảo đã đưa thêm 1 điều khoản dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong Mục về chào bán 

chứng khoán riêng lẻ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh chủ đề này. 

 Chủ tịch HĐQT của HEP bị phạt do mua 'chui' cổ phiếu. Ngày 26/7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành 

quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. 

 Ngày 31/7: Nhiều CW hồi phục mạnh, thanh khoản vẫn yếu. Giao dịch không có nhiều cải thiện so với phiên trước, thanh 

khoản vẫn duy trì ở mức rất thấp. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên 31/7 chỉ đạt 1,39 triệu cq, trị giá 3,57 tỷ đồng. Khối ngoại 

dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng nhưng giảm đáng kể so với phiên trước với 14,5 triệu đồng. 

  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.864 -1.23% 

Hang Sheng 27.778 -1.31% 

Nikkei 225 21.312 -0.98% 

Kospi 2.014 -0.51% 

Shanghai 2.933 -0.67% 

SET 1.712 0.32% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.64 0.12% 

USD/CNY 6.88 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 2.03 -1.46% 

S&P500 VIX 16.12 15.64% 

 Phố Wall đi xuống, Dow Jones, S&P 500 giảm mạnh nhất kể từ 31/5. Dow Jones giảm 336,26 điểm, S&P 500 giảm 33,07 

điểm, Nasdsaq giảm 98,2 điểm. 

 Giá dầu tăng do tồn kho tại Mỹ giảm vượt dự kiến. Giá dầu Brent tương lai tăng 45 cent lên 65,17 USD/thùng. Giá dầu WTI 

tương lai tăng 53 cent lên 58,58 USD/thùng. Chốt tháng 7, giá dầu Brent giảm 2,1%, giá dầu WTI tăng 0,2%. 

 Giá vàng giảm khi triển vọng lãi suất của Fed gây thất vọng cho thị trường. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.412,30 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,83% xuống 1.414,2 USD. 

 Tỷ giá USD neo gần đỉnh hai tháng sau khi Fed tuyên bố giảm lãi suất. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1079. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% lên 1,2155. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 108,80. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

FED cắt giảm 0,25% lãi suất và chấm dứt chương trình giảm 

số dư trên bảng cân đối kế toán. Như vậy, lãi suất cho vay qua 

đêm giữa các ngân hàng Mỹ sẽ vào khoảng 2% – 2,25%. Lãi suất 

này được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và 

nhiều khoản vay khác tại Mỹ. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của 

Fed kể từ ngày 16/12/2008, khi Mỹ đang chìm trong khủng hoảng 

tài chính. 
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