
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.14% 0.00% 

Giá cuối ngày 965.93  101.89  

KLGD (triệu cổ phiếu)  219.15   23.16  

GTGD (tỷ đồng) 5,232.76 309.32 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,690,287 165,010 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-219.96 5.75 

Số CP tăng giá 166 84 

Số CP đứng giá 91 213 

Số CP giảm giá 143 69 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

BIO 2% bằng tiền 12/08/19 

TTT 30% bằng tiền 13/08/19 

PVT 10% bằng tiền 13/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VJC: Vietjet bắt tay với Swift247 và Grab ra mắt dịch vụ giao hàng 

"siêu hỏa tốc". Dịch vụ "siêu hỏa tốc" của Swift247 cho phép vận chuyển 

hàng hóa nhanh chóng thông qua nền tảng dịch vụ giao nhận hàng hóa 

GrabExpress của Grab và máy bay Vietjet với thời gian vận chuyển giữa 

TP.HCM và Hà Nội chỉ từ 5 giờ. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nói đây 

sẽ là bước đi mới nhất trên con đường trở thành một "Consumer Airline" 

của Vietjet. 

 FCN: FECON báo lãi 113 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 nhờ bán Dự 

án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6. Lũy kế nửa đầu năm, FECON ghi nhận 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt 1.071 tỷ đồng và 113 tỷ 

đồng, tăng 9,8% và 68,65% so với cùng kỳ 2018. 

 GMD: Không còn khoản lợi nhuận khủng từ chuyển nhượng đầu tư, 

Gemadept báo lãi ròng giảm 78% nửa đầu năm. Cụ thể, doanh thu thuần 

trong kỳ đạt 668 tỷ đồng – tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu 

chủ yếu hiện đến từ hoạt động khai thác cảng và logistics. Tuy nhiên, giá 

vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến lãi gộp Gemadept trong quý 2/2019 chỉ 

đạt hơn 265 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. 

 CMG: CMC Group báo lãi ròng quý 1 giảm một nửa cùng kỳ. Theo đó, 

quý 1/2019, doanh thu thuần của CMC Group đạt gần 1.107 tỷ đồng, giảm 

8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp cũng tăng lên mức 

17,2%, đáng kể so với mức xấp xỉ 16% của quý 1/2018. 

 SAM: SAM Holdings giảm phân nửa lãi ròng về 3,5 tỷ đồng, không còn 

doanh thu bất động sản. Luỹ kế 6 tháng đầu 2019, SAM Holdings đạt 

doanh thu thuần 1.173 tỷ đồng, tăng hơn 12% tuy nhiên lãi trước thuế chỉ 

đạt 28 tỷ đồng, giảm đến 63% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, Công ty lần 

lượt thực hiện gần 33% chỉ tiêu doanh thu và chưa đến 14% chỉ tiêu lợi 

nhuận trước thuế. 

 PDR: Phát Đạt bán xong 845 tỷ đồng trái phiếu. PDR vừa thông báo 

hoàn tất phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 845 tỷ đồng nằm trong 6 

đợt phát hành. Doanh nghiệp bán hết 550 tỷ đồng kỳ hạn 60 tháng trong 

thời gian từ 3/6 đến 31/7. Lãi suất trái phiếu 4 kỳ tính đầu tiên là 10,5% và 

kỳ tính tiếp theo bằng tổng của tối thiểu 3,5% /năm và lãi suất tiền gửi cá 

nhân kỳ hạn 24 tháng. 

 AAA: Khánh thành nhà máy VAPA liên doanh Nhựa An Phát và 

VinFast. VAPA được thành lập và khởi công xây dựng từ tháng 11/2018. 

Với diện tích hơn 11.500 m2 trong khu tổ hợp nhà máy VinFast tại KCN 

Đình Vũ (Hải Phòng). Số lượng máy năm 2019 khoảng 30 máy và sẽ đạt 

gần gấp đôi vào năm 2020. 

TNA: Từ ngày 23/7 đến 20/8, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Hòa, 

TIN SÀN HOSE 

 VTP: Tiền thu hộ bán hàng online tại Viettel Post hơn 573 tỷ đồng, lãi 

ròng 6 tháng tăng 40%. Tháng 6/2019, Viettel Post tiếp tục phát triển nền 

tảng mobile My Viettel Post tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người bán 

hàng online trong quản lý đơn hàng. 

 VOC: Kinh doanh tuột dốc, SCIC vẫn "hét" giá thoái vốn Vocarimex 

cao hơn thị giá 40%. Mức giá khởi điểm SCIC thoái vốn là 22.300 đồng/cổ 

phần trong khi thị giá trên sàn của cổ phiếu VOC chỉ 15.600 đồng. 

 VCR: Vinaconex ITC phát hành 300 tỷ trái phiếu cho công ty mẹ 

Vinaconex. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của VCR nhằm 

thực hiện dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà. Theo thông tin từ VCR, 

dự án này có tổng mức đầu tư 10.941 tỷ đồng, giai đoạn 1 có tổng mức đầu 

tư gần 5.920 tỷ đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           13.59  PVS          10.40  

BID           10.15  TIG            0.25  

PVD             6.65  DGC            0.24  

PLX             6.14  IDV            0.21  

VIC             4.09  BAX            0.20  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (57.09) VCS           (4.49) 

E1VFVN30         (32.78) ITQ           (0.77) 

NVT         (21.49) IDJ           (0.67) 

VRE         (19.02) SHS           (0.31) 

PVT         (14.32) BVS           (0.12) 

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 

 Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu năm 2018, chỉ 

hơn Lào, Campuchia, Myanmar. Tính chung giai 

đoạn 2011-2018, năng suất lao động tăng bình quân 

4,8%/năm. Năng suất lao động của Việt Nam năm 

2018 đạt 11.142 USD, chỉ bằng 7,3% mức năng suất 

của Singapore, 37% của Thái Lan.  

 Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn. Lợi 

dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư 

của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay 

mượn xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu hàng hóa. 

Ngoài lo ngại về chuyển giá, doanh nghiệp FDI chỉ 

làm gia công, nhập nguyên liệu, nợ thuế khủng rồi... 

bỏ trốn. 

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam đang ở giai 

đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng. Lực lượng lao 

động đông đảo về số lượng nhưng chất lượng nguồn 

nhân lực còn thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, có 

kiến thức, kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh 

vực ứng dụng công nghệ cao. Trong khi đó, tốc độ già 

hóa dân số đang diễn ra nhanh. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Áp lực tỷ giá vẫn rất lớn khi Nhân dân tệ có thể tiếp 

tục giảm sâu. Việc tỷ giá trung tâm liên tục tăng và thiết 

lập đỉnh mới trong những ngày gần đây, theo chuyên gia 

tài chính sự điều chỉnh này là cần thiết và kịp thời nhất là 

trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ lên cao 

và sự mất giá mạnh của CNY tạo áp lực nhất định lên 

đồng nội tệ của Việt Nam. 

 Giá vàng tăng vọt lên 42,3 triệu đồng/lượng. Đúng như 

dự đoán, sự gia tăng mạnh mẽ và vượt qua mốc tâm lý 

1.500 USD/ounce của vàng thế giới đêm qua và rạng sáng 

nay đã kéo theo giá vàng trong nước tăng vọt. Đầu giờ 

sáng, giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 

500 - 600 nghìn đồng mỗi lượng, lên đỉnh cao mới 42,3 

triệu đồng/lượng. 

 Nhiều hãng công nghệ lên kế hoạch vào Việt Nam. Một 

làn sóng các nhà cung ứng và các công ty công nghệ đang 

lên kế hoạch chuyển sang Việt Nam trong bối cảnh chiến 

tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Ngoài ra, 

việc Việt Nam nỗ lực hội nhập quốc tế, như tham gia vào 

CPTPP và EVFTA là độnglực thu hút các nhà cung ứng. 

  

TIN VĨ MÔ 

 

 Đề xuất doanh nghiệp niêm yết ngay sau IPO. Đại diện Bộ Tài chính cho hay, tới đây, khi Luật Chứng khoán sửa đổi thông 

qua thì khi IPO xong, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành niêm yết ngay sau đó. Mặc khác, Bộ tài chính đang thí điểm từ 2025 sẽ áp 

dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn. 

 Vietravel sắp lên Upcom. Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – 

Vietravel được đăng ký giao dịch 12.641.633 cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán VTR. Vietravel cũng đã chuyển dữ liệu 

đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom trên hệ thống của VSD từ ngày 

7/8/2019. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.007 -0.09% 

Hang Sheng 25.997 0.08% 

Nikkei 225 20.557 0.20% 

Kospi 1.920 0.55% 

Shanghai 2.769 -0.32% 

SET 1.669 -0.12% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.61 0.07% 

USD/CNY 7.06 0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.6 -5.88% 

S&P500 VIX 19.49 -3.37% 

 Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 phục hồi sau khi giảm sâu. Dow Jones giảm 22,45 điểm, S&P 500 tăng 2,21 điểm, 

Nasdaq tăng 29,56 điểm. 

 Giá dầu giảm hơn 4,5% do lo ngại về chiến tranh thương mại và tồn kho tại Mỹ tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước. Giá 

dầu Brent tương lai giảm 4,6% xuống 56,35 USD/thùng, thấp nhất kể từ đầu tháng 1. Giá dầu WTI tương lai giảm 4,7% 

xuống 51,09 USD/thùng. 

 Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,27% xuống 1.497,00 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,65% 

xuống 1.509,75 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1204. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2146. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,07% lên 106,19. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Dòng vốn tìm tới nơi trú ẩn, lợi suất trái phiếu toàn cầu rớt 

thảm. Nhà đầu tư lại lũ lượt tìm tới sự an toàn của trái phiếu Chính 

phủ, đồng thời bán tháo cổ phiếu trong ngày thứ Tư (07/08), qua 

đó làm trầm trọng thêm làn sóng tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro 

cao trong tháng 8/2019, khi trader trên khắp thế giới hoảng loạn 

về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. 

 Các ngân hàng trung ương của Ấn độ, New Zealand và Thái 

Lan bất ngờ hạ lãi suất, gia nhập vào làn sóng chuyển sang chính 

sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu. Theo đó, Ngân hàng Trung 

ương New Zealand hạ lãi suất 0.5 điểm phần trăm xuống 1%, giảm 

mạnh hơn dự báo. Tương tự, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cũng 

hạ lãi suất bớt 0.35 điểm phần trăm xuống 5.4%, lần giảm lãi suất 

thứ 4 của năm 2019. 

Highlight 


