
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.63% -0.18% 

Giá cuối ngày 991.10  103.70  

KLGD (triệu cổ phiếu)  186.78   23.59  

GTGD (tỷ đồng) 4,764.28 370.38 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,770,503 295,230 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-201.61 6.52 

Số CP tăng giá 144 83 

Số CP đứng giá 87 199 

Số CP giảm giá 169 84 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

IHK 11% bằng tiền 05/08/19 

CHP 15% bằng tiền 05/08/19 

MHC 10% bằng cổ phiếu 07/08/19 

HHP 15% bằng cổ phiếu 07/08/19 

PSL 75% bằng cổ phiếu 08/08/19 

GVR 2,5% bằng tiền 08/08/19 

SZE 7% bằng tiền 08/08/19 

MRF 6% bằng tiền 09/08/19 

TVU 12% bằng tiền 09/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 LGC báo lãi 356 tỷ đồng nửa đầu năm, vượt 17% chỉ tiêu LNST cả 

năm. LGC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 trong đó doanh 

thu thuần đạt 180,2 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi 

phí gia vốn tăng gần 52% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 120,9 tỷ đồng, tăng 

14% so với quý 2 năm ngoái. Doanh thu quý 2 tăng so với cùng kỳ chủ yếu 

nhờ tăng khoản thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

 FRT: Chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ bùng nổ trong 2 năm tới: Mở 

thêm 200 cửa hàng mỗi năm, doanh thu tăng theo cấp số nhân. Theo kế 

hoạch, Long Châu sẽ có 70 cửa hàng vào cuối năm 2019 và đạt doanh thu 

500 tỷ đồng. Trong 2 năm 2020 và 2021, mỗi năm Long Châu sẽ mở thêm 

200 cửa hàng và đặt mục tiêu doanh thu tăng gần 9 lần, lên 4.400 tỷ đồng 

năm 2021. 

 HVG: Thủy sản Hùng Vương lỗ tiếp 129 tỷ đồng trong quý 3, nâng 

tổng lỗ từ đầu năm lên 257 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 

đạt 527,25 tỷ đồng, giảm đến 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên 

nhân doanh thu đột ngột giảm mạnh, do công ty đã cắt giảm mảng kinh 

doanh bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đồng thời, công ty đã thoái vốn 

khỏi CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng làm doanh thu giảm mạnh với 

giá trị giảm hơn 1.089 tỷ đồng. 

 PLX: Petrolimex tiếp tục thu về gần 1.300 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ. 

Petrolimex, vừa công bố hoàn tất bán 20 triệu cổ phiếu quỹ từ 2/7 đến 31/7 

với giá bình quân 64.370 đồng/cp, theo phương thức hoặc khớp lệnh. Công 

ty ước thu về khoảng 1.290 tỷ đồng từ đợt bán cổ phiếu quỹ này. 

 VCS: Ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2019 hơn 1,394 tỷ đồng, tăng 

hơn 17% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí lãi ròng gần 411 

tỷ đồng, tăng gần 36% so với kết quả cùng kỳ. 

 GMD: Quý II/2019, doanh thu đạt hơn 1.297 tỷ đồng, giảm không đáng 

kể so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí công ty lãi ròng hơn 169 

tỷ đồng trong quý 2/2019, giảm hơn 35% so với kết quả quý 2/2018. 

 KSB: Lãi 97 tỷ đồng quý II, tăng 22%. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 

7,8%, lên 292 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hóa. 

Giá vốn hàng bán tăng ở mức tương ứng, giúp biên lợi nhuận gộp giữ 

nguyên ở mức 49%. Lợi nhuận gộp tăng 7,8%, lên 144 tỷ đồng. 

 GEX: Gelex lãi ròng quý II đạt 192 tỷ đồng, tăng 86%. Cụ thể, doanh 

thu thuần tăng 20%, đạt 4.036 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu lĩnh vực thiết 

bị điện. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 45%, đạt 738 

tỷ đồng. Biên độ lợi nhuận gộp tăng từ 15% lên 18%. 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: Quỹ ngoại First Burns Investments Limited đăng ký bán 513.277 

cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 4/9/2019. Cùng thời 

gian, quỹ ngoại Asia Reach Investments Limited đăng ký bán 1.292.707 cp. 

 LPB: Ông Hoàng Văn Phúc, Phó TGĐ, đăng ký mua 422.141 cp. Trước 

giao dịch ông Phúc sở hữu 77.859 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ 6/8 đến 4/9/2019. 

 MSR: Tài nguyên Masan suýt lỗ trong quý II. Cụ thể, doanh thu giảm 14% 

còn 1.502 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng hơn 1%, khiến lợi nhuận gộp giảm 

43%, đạt 357 tỷ đồng. Trong kỳ, Tài nguyên Masan chịu ảnh hưởng bởi giá 

bán Vonfram giảm và hàng tồn kho tăng. Đồng bởi, công ty đang tìm giải 

pháp chế biến nội địa và tiếp tục nghiên cứu xây dựng nhà máy tinh luyện 

đồng/vàng riêng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           22.40  PVS            7.81  

MSN           18.19  VCS            1.66  

HDB           14.79  PVI            0.50  

CTD           12.36  SHS            0.31  

VHM           11.25  CEO            0.13  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC       (109.40) TNG           (2.61) 

HPG         (46.02) PMC           (0.89) 

BVH         (42.83) INN           (0.80) 

BID         (39.67) DGC           (0.13) 

VNM         (27.58) VKC           (0.04) 

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 

 Thời tiết nắng nóng khiến quý 2 doanh nghiệp thủy 

điện lãi giảm 54% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là 

do hiện tượng El Nino trong quý 1 cùng tình cảnh nắng 

nóng gay gắt trong quý 2 đã khiến bức tranh doanh 

nghiệp ngành thủy điện trong nửa đầu năm 2019 nhiều 

màu xám. 

 Hai tập đoàn lớn của Nhật bỏ Trung Quốc chuyển 

sang Việt Nam. Hai hãng công nghệ lớn của Nhật là 

Sharp và Kyocera vừa tuyên bố đã hủy kế hoạch sản 

xuất LCD, laptop, máy photocopy... màn hình đa năng 

cho thị trường Mỹ tại Trung Quốc và sẽ xây dựng nhà 

máy tại Việt Nam. 

 Chính phủ "ôm nợ" tỉ đô cho nhiều "ông lớn". 

Nhiều dự án trong lĩnh vực ximăng, giấy và thủy 

điện... được Chính phủ bảo lãnh hoàn toàn mất khả 

năng trả nợ và đang phải thanh lý tài sản để thu hồi 

vốn hoặc phải tái cơ cấu do nợ quá hạn cao...Trong đó, 

Bảo lãnh lĩnh vực điện vay 17,3 tỉ USD và nhiều dự 

án xi măng đứng trước khả năng mất vốn. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Vay vốn bảo lãnh Chính phủ đã lên tới 27,7 tỷ USD, 

trong đó 23,6 tỉ USD vốn vay nước ngoài, 4,1 tỉ USD vốn 

vay trong nước. Nhiều dự án được Chính phủ bảo lãnh do 

khó khăn về tài chính đã không có khả năng trả nợ, đang 

phải thanh lý tài sản để thu hồi vốn hoặc phải tái cơ cấu do 

nợ quá hạn cao, hoặc Chính phủ phải dùng nguồn tiền từ 

Quỹ Tích lũy trả nợ quốc gia trả nợ thay. 

 7 tháng giải ngân 35% kế hoạch đầu tư công cả năm, 

vốn đầu tư công giải ngân khoảng 134.500 tỷ đồng. Hiện 

cả nước có 5 bộ, ngành và 8 địa phương có số giải ngân đạt 

trên 60%. Trong khi đó, 18 bộ, ngành và 1 địa phương giải 

ngân dưới 20%. Hiện cả nước có 5 bộ, ngành và 8 địa 

phương có số giải ngân đạt trên 60%. Trong khi đó, 18 bộ, 

ngành và 1 địa phương giải ngân dưới 20%.  

 Ngân hàng đua phát hành trái phiếu, huy động được 

hơn 41.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Ngành ngân 

hàng tiếp tục dẫn đầu về lượng phát hành trái phiếu. 8/11 

doanh nghiệp top đầu về lượng trái phiếu doanh nghiệp 

phát hành là các ngân hàng. Trong đó, có ngân hàng phát 

hành tới hơn 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Nhà đầu tư chú ý: Có 12 mã chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trong tuần này. Nguyên nhân, do các doanh nghiệp không 

công bố thông tin họp ĐHCĐ thường niên năm 2019. Danh sách các mã bao gồm: BLW, BTC, BUD, DLR, EPC, HD2, IBD, 

IKH, MES, STW, T12, VSF. 

 Thị trường chứng quyền tuần (29/7 - 2/8): Giá trị giao dịch giảm hơn 37%, khối ngoại chưa ngừng bán ròng. Với diễn biến 

giá kém tích cực trong tuần qua, khối lượng giao dịch chứng quyền có đảm bảo toàn thị trường giảm 20%. Có 6 mã tăng giá và 

10 mã giảm giá. Mức giảm trung bình toàn thị trường là 4,26%, trong đó có 3 mã giảm trên 10%. 

 Loạt lãnh đạo Veam bị khởi tố, bắt giam: Những sai phạm đã được báo trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn 

vị thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam không đạt hiệu quả, thua lỗ, có nhiều sai phạm trong công 

tác tổ chức cán bộ... Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 cựu cán bộ lãnh đạo đơn vị này. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.485 -0.37% 

Hang Sheng 26.918 -2.35% 

Nikkei 225 21.067 -2.20% 

Kospi 1.998 -0.95% 

Shanghai 2.867 -1.41% 

SET 1.684 -0.88% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.09 0.01% 

USD/CNY 6.94  

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.85 -0.07% 

S&P500 VIX 17.61 -1.46% 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào ngày thứ Sáu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về 

thương mại Mỹ - Trung với thông báo áp thuế bổ sung, trong khi nhà đầu tư tiếp nhận tin từ dữ liệu việc làm tại Mỹ. Chỉ số Dow 

Jones giảm 0.37%. Chỉ số S&P 500 lùi 0.7%, Nasdaq Composite mất 1.3%. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều sau cú lao dốc mạnh vào tuần trước do thị trường lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - 

Trung leo thang. Giá dầu WTI giảm 0,5%  xuống 55,4 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,2% lên 61,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm ngay phiên giao dịch tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,12% xuống 1.438,40 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 8 giảm 0,44% xuống 1.451,25 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chờ đợi tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1112. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2151. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 106,35. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Rủi ro phá giá Nhân dân Tệ. Tỷ giá USD/CND quay lại ngưỡng 

7.00, mỗi khi tỷ giá chạm ngưỡng này thì thị trường có phản ứng 

tiêu cực và khởi đầu cho pha suy thoái.  

 Bảng lương phi Nông nghiệp tháng 7 của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất 

nghiệp tăng 0,1% từ 3,6% lên 3,7%, điều này khiến nhà đầu tư lo 

sợ tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ giảm đi 
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