
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.58% -0.52% 

Giá cuối ngày 997.39  103.88  

KLGD (triệu cổ phiếu)  222.65   19.40  

GTGD (tỷ đồng) 5,176.09 293.8 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,909,264 -675,840 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-99.43 -4.74 

Số CP tăng giá 149 67 

Số CP đứng giá 96 223 

Số CP giảm giá 155 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

MHC 10% bằng cổ phiếu 07/08/19 

PSL 75% bằng cổ phiếu 08/08/19 

GVR 2,5% bằng tiền 08/08/19 

MRF 6% bằng tiền 09/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PLX: Lợi nhuận bán niên tăng vượt kỳ vọng trên 3.000 tỷ, Petrolimex 

được khối ngoại gom mạnh trong tháng 7. PLX ghi nhận doanh thu 

91.695 tỷ đồng sau 6 tháng, tương đương 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 58% chỉ tiêu 

năm 2019. 

 POW: Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng điện của PV Power đạt ước 

đạt 13.280,5 triệu kWh, tương đương 62% kế hoạch năm 2019. Doanh 

thu PV Power ước đạt 20.848,6 tỷ đồng, thực hiện 64% chỉ tiêu năm 2019. 

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.822,4 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch. 

 VJC: Doanh thu vận tải hàng không tăng mạnh 22%, tỷ trọng doanh 

thu quốc tế đạt 54% trong nửa đầu năm 2019. Doanh thu 6 tháng đầu 

năm mảng dịch vụ vận tải hàng không đạt 20.148 tỷ đồng, tăng trưởng 22% 

và lợi nhuận trước thuế đạt 1.563 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 BVH: Công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (trước soát 

xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.925 tỷ đồng, tăng nhẹ so 

với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 670 tỷ đồng, 

hoàn thành 54,6% kế hoạch năm 

 TCM: Kết quả kinh doanh quý II với doanh thu đạt 791,4 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế 52,1 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 1,08% và 23,06% so với 

cùng kỳ. 

 IMP: Đã thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với tổng 

doanh thu và thu nhập 564,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 86,3 tỷ đồng, 

lần lượt tăng 8,4% và 7,7% so với cùng kỳ năm trước. 

 HVN: Doanh thu thuần quý II đạt gần 24.140 tỷ đồng, tăng 4,3% so 

với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng hơn 8% lên 21.704 tỷ 

đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 20% còn 2.436 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí 

lợi nhuận trước thuế 206,73 tỷ đồng, giảm 51,48% so với cùng kỳ 2018; lợi 

nhuận sau thuế 168,92 tỷ đồng, giảm 54,87%. 

 ITA: Doanh thu thuần Tân Tạo trong nửa đầu năm đạt 355 tỷ đồng, 

tăng 76% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng 

kỳ năm trước. 

 NKG: CTCP Đầu tư thương mại SMC , cổ đông đã mua vào 6,3 triệu 

cổ phiếu NKG từ ngày 08/7 đến 27/7. Sau giao dịch, SMC đã nâng sở hữu 

tại NKG lên 9,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%, trở thành cổ đông lớn của NKG. 

TIN SÀN HOSE 

 ACV: Lãi quý II giảm 19% do chi phí tài chính đột biến.  ACV vừa công 

bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần tăng 11% lên 4.470 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp theo đó đạt 2.289 tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 SIP: Lãi 6 tháng vượt kế hoạch năm, cổ phiếu gấp gần 7 lần sau 2 tháng. 

SIP ghi nhận doanh thu tăng gấp rưỡi lên 1.121 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo 

đó đạt 149 tỷ, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 CEO: Hàng loạt dự án đưa vào kinh doanh, CEO Group báo lãi gần 277 

tỷ đồng trong quý 2. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 CEO 

Group vừa công bố, đơn vị này đạt kết quả kinh doanh khả quan so với 2018 

với doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 277 tỷ đồng, lần 

lượt tăng 138% và 200% so với cùng kỳ 2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           15.55  PVS            1.06  

VHM           13.77  TIG            0.13  

HBC           13.62  NRC            0.12  

VRE           10.47  CEO            0.10  

KBC             5.86  IDV            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (27.18) SHS           (2.79) 

STB         (20.57) TNG           (0.90) 

VNM         (17.01) INN           (0.90) 

VRC         (12.10) ART           (0.66) 

VCB         (10.11) AMV           (0.40) 

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 (đấu giá trọn lô) 
30/08/2019 

 Nam Phi mong muốn sớm ký kết hiệp định hợp 

tác khoáng sản và nông nghiệp với Việt Nam. 

“Giữa Nam Phi và Việt Nam còn khoảng cách về địa 

lý, văn hóa, ngôn ngữ nhưng đây không phải là rào 

cản lớn. Với tốc độ toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ 

như hiện nay, Nam Phi đang tập trung đẩy mạnh hợp 

tác với những thị trường mới, còn nhiều tiềm năng, 

cụ thể ở đây là Việt Nam”. 

 Nhiều hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ vẫn phải 

tiếp cận nguồn tiền từ tín dụng đen do khó khăn 

về điều kiện thế chấp, sổ sách kế toán…mặc dù 

Chương trình Kết nối Doanh nghiệp và Ngân hàng 

của NHNN xác định đưa nguồn vốn đến đối tượng 

là tiểu thương, các hộ nông dân, đối tượng sản xuất, 

kinh doanh gặp khó khăn về tài sản thế chấp khi vay 

vốn ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn này thuận 

lợi hơn để góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen.  

 Giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít kể từ 15 giờ chiều 

ngày 1/8, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 377 đồng, 

giá mới là 19.902 đồng/lít. Xăng RON 95 giảm 316 

đồng, giá mới là 20.919 đồng/lít.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bộ Công Thương: Giữa tháng 9 trình Chính phủ kịch 

bản giá điện mặt trời mới. Trong các kịch bản đưa ra 

trước đây, Bộ Công Thương đề xuất 4 mức giá tương ứng 

cho 4 vùng bức xạ mặt trời. Tuy nhiên, sau đó Bộ này 

cũng đưa ra phương án 2 mức giá sau khi nhận góp ý từ 

các Bộ, ngành và thường trực Chính phủ. 

 Bộ Công Thương đưa ra tiêu chí xác định hàng Made 

in Vietnam. Cụ thể, hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc 

được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam như: Cây trồng và 

các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại 

Việt Nam. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại 

Việt Nam. Các khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên 

được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển hoặc 

dưới đáy biển của Việt Nam. 

 Thủ tướng: Bức tranh vĩ mô tiếp tục có chiều hướng 

tốt như các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất và chỉ số 

PMI của Việt Nam tăng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 

7 tháng năm 2019 tăng 2,61% so với cùng kỳ, đây là mức 

tăng bình quân 7 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây. 

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới có 

nhiều khó khăn, các tổ chức quốc tế vẫn có đánh giá tích 

cực tình hình, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 

2019 và các năm tới. 

TIN VĨ MÔ 

 Thứ trưởng Bộ Tài chính: Xu hướng huy động trái phiếu doanh nghiệp chưa đáng ngại. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 

của doanh nghiệp bất động sản trên 10%/năm, và phố biến ở mức 10-12%/năm và mức độ huy động với xu hướng biến động 

như vậy chưa đáng ngại. Tổng phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các công ty đại chúng trong 7 tháng là 31.000 tỷ đồng, 

bằng 63,8% giá trị cả năm 2018. 

 Luyện cán thép Gia Sàng bị phạt tiền vì vi phạm công bố thông tin. Theo đó, đơn vị này bị phạt tiền 50 triệu đồng theo 

quy định xử phạt vì đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. 

 Nhiều quỹ Thái Lan nếm trái đắng khi ồ ạt đầu tư chứng khoán Việt Nam ngay tại vùng đỉnh. Principal Vietnam Equity Fund 

và Asset Plus Vietnam Growth Fund là 2 quỹ Thái Lan lớn nhất hiện diện trên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, performance các 

quỹ này khá tệ do giải ngân vào giai đoạn chứng khoán Việt Nam “nóng” nhất. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.583 -1.05% 

Hang Sheng 27.566 -0.76% 

Nikkei 225 21.541 0.09% 

Kospi 2.017 -0.36% 

Shanghai 2.909 -0.81% 

SET 1.700 -0.71% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.40 -0. 12% 

USD/CNY 6.90 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.90 0.53% 

S&P500 VIX 17.87 10.86% 

 Phố Wall giảm điểm sau tin Mỹ sắp áp thuế 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 1/9. Dow Jones giảm 

280,85 điểm, S&P 500 giảm 26,82 điểm, Nasdaq giảm 64,3 điểm. 

 Giá dầu ‘bốc hơi’ 7% vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Giá dầu Brent tương lai giảm 6,99% xuống 

60,5 USD/thùng, Giá dầu WTI tương lai giảm 7,9% xuống 53,95 USD/thùng. 

 Giá vàng tăng sau tuyên bố áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Giá vàng giao ngay giảm 0,46% xuống 

1.438,40 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 1,27% lên 1.450,55 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay rời khỏi đỉnh hai năm vì căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1083. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,2132.Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 107,41. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

Chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang. Theo đó, Mỹ sẽ áp 

thuế lên thêm 10% với 300 tỷ USD giá trị hàng nhập từ Trung Quốc. 

Có thể nói cuộc họp diễn ra trong tuần này giữa 2 quốc gia đã lâm 

vào cảnh bế tắc khi Trung Quốc nghiêng về việc kéo dài thực hiện 

các nội dung trong thoả thuận đàm phán trước đó, trong khi Mỹ 

muốn giải quyết nhanh chóng vì thời gian đương nhiệm của ông 

Trump sẽ kết thúc vào 20/01/2021. 
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