
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.96% 0.99% 

Giá cuối ngày 975.24  102.90  

KLGD (triệu cổ phiếu)  219.23   21.20  

GTGD (tỷ đồng) 6,068.27 299.68 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,496,140 -67,636 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-121.21 -1.79 

Số CP tăng giá 192 65 

Số CP đứng giá 96 231 

Số CP giảm giá 112 70 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

RCL 

5% bằng tiền 

Quyền mua giá 12.000 đ/cp; 

tỷ lệ 3:2 

13/08/19 

SVC 15% bằng tiền 14/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 

 NBB: Chủ tịch Năm Bảy Bảy vừa bán bớt 2,5 triệu cổ phiếu. Ông Đoàn 

Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT NBB vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 2,5 

triệu cổ phiếu NBB đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện theo phương thức 

khớp lệnh từ 22/7 đến 06/8/2019. Sau giao dịch ông Triệu giảm lượng sở 

hữu xuống còn 500.000 cổ phiếu NBB tương ứng 0,54% tổng số cổ phiếu. 

 HNG: Tỷ phú Trần Bá Dương chi hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu 

HAGL Agrico. Tính tổng sau khi phát hành, số lượng nhóm THACO nắm 

giữ tại HAGL Agrico (HNG) lên đến 393,02 triệu đơn vị, tương đương gần 

35,5% vốn; gồm Chủ tịch Trần Bá Dương (80 triệu cổ phiếu), THACO và 

Trân Oanh (308,02 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch 

THACO (5 triệu cổ phiếu). 

 MWG: Chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ hơn 5,3 tỷ từ khi Thế giới Di 

động đầu tư. Chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ 492 triệu đồng trong nửa đầu 

năm 2019. Tổng cộng khoản lỗ tính đến 30/6/2019 xấp xỉ 2,6 tỷ đồng. Đây 

là phần lỗ tương ứng với 49% cổ phần mà MWG nắm giữ, như vậy tổng lỗ 

của An Khang từ khi MWG chính thức ghi nhận là công ty liên kết vào 

khoảng hơn 5,3 tỷ đồng. 

 BMI: Bảo Minh báo lãi quý II giảm 27%.  BMI thông báo đạt 1.048,8 tỷ 

đồng từ việc thu phí bảo hiểm, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu 

vẫn là đến từ phí bảo hiểm gốc với 854 tỷ đồng. Phí nhận tái bảo hiểm kỳ 

này đóng góp 132 tỷ đồng. 

 TDM: Nước Thủ Dầu Một lãi quý II tăng 45% nhờ giảm chi phí. TDM 

vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II với doanh thu tăng 15% lên 

90 tỷ đồng nhờ hoạt động cung cấp nước cho CTCP nước – Môi trường 

Bình Dương. Hiện TDM đã sở hữu 38,5% cổ phần của Biwase với số tiền 

đầu tư đến thời điểm 30/6 là 696 tỉ đồng. 

 POW: PV Power có gần 4.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi, lãi tăng 62% 

trong quý II. Theo BCTC hợp nhất quý II, doanh thu thuần của Tổng CTCP 

Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt 9.881 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 

trước. Nhờ giá vốn chỉ cao hơn 2%, lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 21% lên 

1.364 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 12% đến 14%. 

 MSH: May Sông Hồng lãi 219 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 52%. MSH ghi 

nhận doanh thu thuần qúy II tăng 20% lên 1.164 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 

theo đó cũng tăng 20% đạt 238 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 

120% trong khi chi phí tài chính lại giảm 55% mang lại lợi nhuận cao hơn. 

TIN SÀN HOSE 

 

 SHB: SHB Finance được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B3 trong lần đầu 

đánh giá. Công ty này đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho hơn 156.000 khách 

hàng với dư nợ lũy kế hơn 1.842 tỷ đồng và lãi trước thuế 101 tỷ đồng. 

 QNS: Đường Quảng Ngãi báo lãi đi ngang trong quý II. Doanh thu giảm 

13% xuống 2.073 tỷ đồng, nhưng giá vốn giảm nhanh hơn dẫn đến lợi nhuận 

gộp giảm 0,2%, đạt 651 tỷ đồng. Biên lợi nhuận tăng từ 27,4% lên 31,4%. 

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế giảm 0,7%, đạt 366 tỷ đồng.  

 MNB: May Nhà Bè báo lãi ròng quý 2 chưa đầy 4 tỷ đồng. Theo đó, quý 

2/2019 MNB ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.103 tỷ đồng, giảm hơn 5%; lãi 

ròng vẻn vẹn 3,7 tỷ đồng đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC           41.82  DGC            1.60  

VRE           13.66  PVI            0.50  

HPG             7.71  SLS            0.17  

HDB             5.45  HUT            0.12  

GEX             4.66  IVS            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (48.98) PVS           (2.37) 

SSI         (22.04) VCS           (1.19) 

E1VFVN30         (21.06) BVS           (0.36) 

KBC         (18.52) IDJ           (0.27) 

GAS         (11.95) PLC           (0.13) 

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 

 Doanh nghiệp đồng loạt phản đối giảm số giờ làm, 

muốn tăng giờ làm thêm. Dự thảo Luật Lao động 

(sửa đổi) đang tiếp tục được lấy ý kiến của các cơ 

quan, bộ ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan. 

Một doanh nghiệp 2.000 lao động phải trả thêm 5 tỷ 

đồng/năm nếu giảm 4 giờ làm mỗi tuần, đồng thời 

nếu giảm giờ làm, lượng hàng hóa cũng sẽ giảm 9%.  

 Viettel, VNPT, MISA, FPT, CMC,... liên minh 

chuyển đổi số. Tại diễn đàn Vietnam ICT Summit 

2019 diễn ra ngày 8/8/2019, các tập đoàn, công ty 

công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam đã ra mắt 

Liên minh chuyển đổi số.  

 Việt Nam chi 3,6 tỉ USD để nhập ôtô và linh kiện. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong 6 tháng đầu năm 

nay, Việt Nam đã chi gần 1,7 tỉ USD để nhập khẩu 

ôtô nguyên chiếc, tăng hơn 413% so với cùng kỳ 

2018, chưa kể hơn 1,9 tỉ USD nhập linh kiện ôtô. 

 Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản chứng 

khoán ngay khi VN-Index chạm mốc 1.000 điểm 

trong tháng 7. Trong tháng 7, nhà đầu tư trong nước 

mở mới 18.548 tài khoản chứng khoán. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá vàng SJC vượt 42 triệu đồng/lượng, cao nhất 6 

năm. Giá vàng trong nước hôm nay được coi là cao nhất 

kể từ tháng 5/2013. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh 

doanh vàng Việt Nam, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung 

Quốc căng thẳng khiến giá vàng tăng cao nhưng không 

thể vượt mốc 49 triệu đồng/lượng của năm 2011.  

 Xuất khẩu 2019 khó cán đích. Theo kế hoạch của Bộ 

Công Thương, xuất khẩu 2019 dự kiến đạt 261 - 262 tỷ 

USD, tăng khoảng 7-7,5% so với năm 2018. Như vậy, từ 

nay đến cuối năm, mỗi tháng cần xuất được 23,2 - 23,4 

tỷ USD để đạt kế hoạch đề ra.  "Đây là nhiệm vụ khó 

khăn bởi lần gần nhất xuất khẩu Việt Nam chạm mốc 23 

tỷ USD đã là tháng 8/2018". Việt Nam không thuận lợi 

để gia tăng xuất khẩu trong những tháng còn lại trước tình 

hình kinh tế, thương mại thế giới suy giảm hiện nay. 

 Ấn Độ áp thuế chống trợ cấp lên ống thép không gỉ 

của Việt Nam. Theo đó, DGTR quyết định biên độ trợ 

cấp với các nhà sản xuất/xuất khẩu ống thép của Việt 

Nam là 0% - 11,96%, thấp hơn rất nhiều so với mức 21,7 

- 29,8% từ Trung Quốc. Ngành thép của Việt Nam tiếp 

tục chịu các phán quyết bất lợi từ nhiều vụ kiện phòng vệ 

thương mại. 

TIN VĨ MÔ 

 MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tại kỳ review quý III/2019. Theo đó, 

trong kỳ cơ cấu này, MSCI Frontier Markets Index sẽ chỉ thêm mới một cổ phiếu đến từ Nigeria, trong khi không loại ra bất kỳ 

cổ phiếu nào. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ phiên giao dịch 28/8/2019. 

 Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại. Chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long cho rằng, trong nhiều 

trường hợp việc chậm cổ phần hóa, thoái vốn cũng đồng nghĩa khả năng gây thất thoát cho Nhà nước càng lớn. 

 VinaFood II bị hạn chế giao dịch. Cụ thể, toàn bộ cổ phiếu của VSF sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần, bắt 

đầu tư ngày 9/8, do VinaFood II không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị ngừng giao dịch do không 

công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ năm 2019 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

 Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản chứng khoán ngay khi VN-Index chạm mốc 1.000 điểm 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.378 1.43% 

Hang Sheng 26.121 0.48% 

Nikkei 225 20.593 0.37% 

Kospi 1.921 0.57% 

Shanghai 2.795 0.93% 

SET 1.665 -0.26% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.57 0.61% 

USD/CNY 7.06 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.69 5.63% 

S&P500 VIX 16.91 -13.24% 

 Phố Wall phục hồi, S&P 500 tăng mạnh nhất 2 tháng. Dow Jones tăng 371,12 điểm, S&P 500 tăng 54,11 điểm, Nasdaq tăng 

176,33 điểm. 

 Giá dầu tăng 2% nhờ kỳ vọng OPEC giảm sản lượng. Giá dầu WTI tương lai tăng 2,8% lên 52,54 USD/thùng. Giá dầu Brent 

tương lai tăng 2,1% lên 57,38 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay duy trì mức 1.500 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên 1.504,50 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 8 tăng 0,49% lên 1.517,15 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay ảm đạm trên thị trường thế giới. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,1187. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,1% lên 1,2143. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,2% xuống 105,84. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Đường cong lãi suất nghịch đảo chưa có dấu hiệu hồi phục. 

Mức độ chênh lệch lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm và 3 tháng tiếp 

tục bị kéo giãn, cụ thể mức chênh lệch này lên đến -30 điểm cơ 

bản, hay có thể nói lãi suất 3 tháng đã vượt lãi suất 10 năm 0,3% 

và tạo đường cong nghịch đảo. Điều này thể hiện nhà đầu tư không 

còn đánh giá cao về khả năng tăng trưởng kinh tế trong tương lai. 

 Các nhà đầu tư Mỹ kỳ vọng FED sẽ tiếp tục cắt giảm 110 điểm 

lãi suất vào cuối năm nay, tương ứng giảm lãi suất đi 1,1%. Động 

thái này đến từ việc các ngân hàng Trung ương của các nước đang 

cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong thời điểm này. 
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