
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.88% -0.99% 

Giá cuối ngày 964.61  101.89  

KLGD (triệu cổ phiếu)  210.92   34.00  

GTGD (tỷ đồng) 5,998.19 483.48 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,756,420 -1,228,028 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-243.15 -26.79 

Số CP tăng giá 101 59 

Số CP đứng giá 91 219 

Số CP giảm giá 208 88 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SEB 11% bằng tiền 09/08/19 

TTT 30% bằng tiền 13/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 AAA: Không thực hiện chuyển đổi 3.900 chứng quyền trước tháng 

5/2020. AAA đã ra nghị quyết HĐQT chấp thuận đề nghị không thực hiện 

chuyển đổi 3.900 chứng quyền trước thời điểm tháng 5/2020 của nhà đầu 

tư sở hữu 3.900 chứng quyền/toàn bộ 4.000 chứng quyền của công ty. 

 ASP: Dầu khí An Pha lãi ròng 25 tỷ đồng quý 2, gần gấp đôi cùng kỳ. 

Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 461 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với cùng 

kỳ 2018. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ có sự tăng mạnh, lên 30% trong khi 

quý 2/2018 là 20%. Lợi nhuận gộp của ASP theo đó cũng tăng gần 13% so 

với cùng kỳ 2018, tương ứng ghi nhận gần 141 tỷ đồng. 

 MWG: Doanh thu online đột ngột lao dốc, chuyện gì đang xảy ra với 

Thế Giới Di Động. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu online đạt 7.720 tỷ 

đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 15% trong cơ 

cấu doanh thu. Đáng chú ý, trong 2 tháng gần đây, doanh thu online đột 

ngột giảm sâu, xuống dưới 1.000 tỷ đồng. Riêng tháng 6/2019, doanh thu 

online chỉ đạt 775 tỷ đồng, thấp nhất trong 14 tháng qua. 

 SCR: Doanh thu thuần mảng chuyển nhượng BĐS 6 tháng đầu năm 

giảm xuống còn 44%. Lợi nhuận trước thuế TTC land hoàn thành 45% kế 

hoạch năm, đạt 153 tỷ đồng. Doanh thu thuần  mảng chuyển nhượng BĐS 

6 tháng đầu năm giảm xuống còn 44%, trong khi tỷ trọng mảng dịch vụ môi 

giới và dịch vụ cho thuê tăng lần lượt lên mức 39% và 5%. 

 FLC: Tập đoàn FLC sắp sửa chào bán gần 300 triệu cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng. FLC vừa công bố chào bán gần 300 triệu cổ 

phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán 42,2% tức mỗi cổ đông sở hữu 

1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 422 cổ phiếu phát hành thêm. 

 BHN: Bia Hà Nội lãi 241 tỷ đồng trong quý 2, ghi nhận kết quả tốt nhất 

kể từ quý 4/2017 tới nay. BHN công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 

2/2019 với doanh thu thuần 2.432 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 

trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 12% lên 240,86 tỷ đồng. Đây là 

quý có lợi nhuận tốt nhất của Habeco kể từ quý 4/2017 tới nay. 

 STB: Sacombank báo lãi 1.938 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Tính 

đến ngày 31/7/2019, Sacombank có lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, 

tổng tài sản đạt 444.196 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư 

đạt 403.164 tỷ đồng, cho vay đạt 280.555 tỷ đồng.  

 VIC: Vingroup xin ý kiến cổ đông phát hành tối đa 750 triệu USD trái 

phiếu quốc tế. Cụ thể, đây là trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không 

kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Mệnh giá trái phiếu 200.000 USD. 

Kỳ hạn 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm kể từ ngày phát hành. 



TIN SÀN HOSE 

 VGI: Lợi nhuận quý 2 của Viettel Global tăng vọt, vượt 1.000 tỷ đồng. 

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh trong quý vừa qua đạt 4.074 tỷ đồng, 

tương đương cùng kỳ năm trước.  Lợi nhuận trong quý 2 lên mức cao nhất 

trong nhiều năm gần đây, với biên lợi nhuận gộp cũng đạt mức cao 36,5%. 

 GEG: Hoàn thành 2/3 chặng đường lợi nhuận trước thuế chỉ trong 6 

tháng đầu năm 2019. Đến hết Quý II/2019, Công ty CP Điện Gia Lai đang 

sở hữu hệ thống 14 Nhà máy Thủy điện và 5 Nhà máy Điện mặt trời với tổng 

công suất 284 MW. 

 ACV: Báo lãi trên 3.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trưởng gần 

20% so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu tăng 11,1%, lên 

4.470 tỷ đồng. Nguyên nhân do lượng hàng hóa qua cảng tăng mạnh, đồng 

thời một số đơn giá dịch vụ được điều chỉnh tăng theo lộ trình.  

TIN SÀN HNX 

http://cafefcdn.com/2019/2019-08-06-flc-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-1565083504360.pdf
http://cafefcdn.com/2019/2019-08-06-flc-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-1565083504360.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

TDM 36.22  PVI  0.40  

BID 17.42  DGC  0.31  

VIC 7.67  LAS  0.18  

PVD 4.98  CEO  0.14  

GEX 4.61  HDA  0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (59.07) PVS (26.68) 

MSN (46.47) VCS (0.54) 

VJC (40.70) SHB (0.47) 

E1VFVN30 (35.93) INN (0.43) 

VHM (35.48) AMV (0.31) 

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 

 Kinh tế tăng trưởng - người Việt ôm tiền đầu tư cả 

bất động sản trong và ngoài nước. Mười năm trước, 

chỉ những người có người thân là Việt Kiều mới mua 

bất động sản ở nước ngoài, để họ có thể sống gần cha 

mẹ hoặc anh chị em của họ. Nhưng ngày nay, xu 

hướng cha mẹ giàu có gửi con đi du học quốc tế đang 

gia tăng, và những phụ huynh này cũng đang đầu tư 

vào bất động sản ở nước ngoài cho con cái họ. 

 Tranh luận lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Mặc dù 

đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 

60 và nam lên 62 từ năm 2021, nhưng tại phiên họp 

toàn thể của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội 

chiều 6.8, nhiều đại biểu cho rằng cần thiết kế giãn lộ 

trình cho phù hợp từng đối tượng. 

 Thủ tướng tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn 

thêm gần 1.600 tỉ đồng từ nguồn dự phòng 10% vốn 

trái phiếu Chính phủ tại Bộ NN&PTNT. Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 được điều chỉnh tăng 

từ 2.303 tỉ đồng lên 3.900 tỉ đồng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn 

thương mại. Ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ 

giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức là 23.115 

đồng, tăng 15 đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỷ giá điều 

hành được cơ quan quản lý tăng lên. Tỷ giá tham khảo tại 

Sở giao dịch NHNN mua vào ở mức giữ nguyên 23.200 

đồng và bán ra ở mức 23.580 đồng, tăng 15 đồng.  

 Bộ Công Thương sẽ xem xét phát triển điện mặt trời 

với cơ cấu hợp lý. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo 

EVN khẩn trưởng thực hiện tiến độ các dự án đường dây 

đi vào vận hành; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

có cơ chế xã hội hóa, tư nhân với đầu tư đường dây truyền 

tải, để đáp ứng tiến độ các dự án điện mặt trời, điện gió. 

 Hàng loạt ngân hàng tiến sát 'trần' tín dụng. Trong 6 

tháng, cho vay khách hàng của các ngân hàng tiếp tục 

tăng. Nhiều đơn vị đã gần tiếp cận chỉ tiêu tín dụng được 

NHNN giao trong 2019. NHNN cho biết các ngân hàng 

lớn hiện không còn mở  rộng cho vay. Do đó, việc tăng 

tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ nếu 

có cũng không đáng kể. Quan điểm nhất quán là tăng 

trưởng tín dụng phải đảm bảo an toàn, không để phát sinh 

nợ xấu. 

TIN VĨ MÔ 

 Cổ phần hóa vướng mắc vì đất đai. Đại diện một số cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng quá trình cổ phần hóa bị chậm lại mà 

một trong các nguyên nhân là vướng mắc về đất đai.  

 Doanh nghiệp khu công nghiệp lãi "tưng bừng" trong nửa đầu năm 2019. Theo đó trong bối cảnh nhiều ngành báo lãi sụt 

giảm thì trong quý 1 và cả quý 2 của năm 2019 nhóm doanh nghiệp khu công nghiệp đã có kết quả kinh doanh khả quan với mức 

tăng trưởng chung cho cả nhóm là 30% về doanh thu và 43% về lợi nhuận. 

 Cổ phiếu nước sạch thu hút những tay chơi lớn. Thời gian qua, làn sóng sóng thoái vốn Nhà nước tại các công ty nước sạch 

diễn ra khá sôi nổi. Nhiều cuộc đấu giá được thực hiện như Cấp nước Cửa Lò, Cấp thoát nước Ninh Bình, Cấp nước Quỳnh Lưu, 

Cấp nước Diễn Châu, Cấp nước Kon Tum…nhưng phần lớn có khối lượng đặt mua hạn chế hoặc không có nhà đầu tư tham gia. 

Làn sóng cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước mở thêm cơ hội đầu tư vào ngành nước. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.030 1.21% 

Hang Sheng 25.976 -0.67% 

Nikkei 225 20.585 -0.65% 

Kospi 1.918 -1.51% 

Shanghai 2.778 -1.56% 

SET 1.671 0.33% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.56 -0.07% 

USD/CNY 7.03 -0.28% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.70 -2.40% 

S&P500 VIX 20.17 -17.97% 

 Phố Wall phục hồi sau khi bị bán tháo. Dow Jones tăng 311,78 điểm, S&P 500 tăng 37,03 điểm, Nasdaq tăng 107,23 điểm. 

 Giá dầu giảm hơn 1%, Brent vào thị trường giá xuống. Giá dầu Brent tương lai giảm tương đương 1,45%, xuống 58,94 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm tương đương 1,94%, xuống 53,63 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay trở lại đỉnh 6 năm trên thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.474,0 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 8 tăng 0,2% lên 1.487,15 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trở lại sau khi Trung Quốc cam kết không vũ khí hoá đồng nhân dân tệ. Tỷ giá euro so 

với USD tăng 0,05% lên 1,1204. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống1,2163. Tỷ giá USD so với yen Nhật 

giảm 0,13% xuống 106,33. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Trung Quốc xác nhận ngừng mua nông sản Mỹ, cuộc chiến 

thương mại ngày càng trầm trọng. Người phát ngôn Bộ Thương 

mại Trung Quốc xác nhận các công ty nước này đã ngừng mua 

nông sản Mỹ để đáp trả mức thuế 10% mà ông Trump định áp vào 

300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. 

 NHTW Trung Quốc sắp bán 4.3 tỷ USD trái phiếu định danh 

bằng Nhân dân tệ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) 

sắp bán ra 30 tỷ Nhân dân tệ (4.3 tỷ USD) trái phiếu ngắn hạn định 

danh bằng Nhân dân tệ ở Hồng Kông vào tuần tới. Điều này cho 

thấy họ đang lên kế hoạch rút bớt thanh khoản bằng Nhân dân tệ 

ở Hồng Kông và kìm hãm đà giảm của đồng nội tệ so với USD. 
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