
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.09% -0.11% 

Giá cuối ngày 974.34  102.79  

KLGD (triệu cổ phiếu)  192.30   23.12  

GTGD (tỷ đồng) 4,656.39 307.52 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,875,862 -1,157,212 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-102.2 -26.8 

Số CP tăng giá 158 77 

Số CP đứng giá 107 229 

Số CP giảm giá 135 60 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

DXG 

22% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000 đ/cp; 

tỷ lệ 4:1 

13/08/19 

SVC 15% bằng tiền 14/08/19 

DIG 5% bằng cổ phiếu 14/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KDH: Giảm lãi từ thanh lý đầu tư, Nhà Khang Điền báo lợi nhuận quý 

2 giảm 13%. Quý 2/2019 KDH ghi nhận  doanh thu thuần đạt hơn 408 tỷ 

đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán 

giảm mạnh 55% khiến lãi gộp Nhà Khang Điền tăng 69% so với quý 

2/2018, đạt 237,6 tỷ đồng. 

 VJC: Ông Chu Việt Cường, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 

cp trong tổng số 168.000 cp đang sở hữu. Giao dịch kiến thực hiện từ 15/8 

đến 14/9/2019. 

 STK: Bà Đặng Mỹ Linh, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. 

Trước giao dịch bà Linh sở hữu 5.981.235 cp (tỷ lệ 8,46%). Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 14/8 đến 13/9/2019. 

 ITA: Tân Tạo lãi 99 tỷ đồng trong quý 2, gấp đôi cùng kỳ. Quý 2 năm 

nay, Tân Tạo đạt 265 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 67% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ có sự tăng mạnh, lên 53% trong 

khi quý 2/2018 là 48%. Lợi nhuận gộp của Tân Tạo theo đó cũng tăng 84% 

so với cùng kỳ 2018, tương ứng ghi nhận 141,5 tỷ đồng. 

 FLC: Sắp khởi công dự án đô thị cao cấp đầu tiên của Tập đoàn FLC 

tại Kon Tum. Khi đi vào hoạt động, FLC Legacy Kon Tum sẽ hình thành 

không gian sống, mua sắm, giải trí sầm uất tại vùng đất cửa ngõ phía Bắc 

của Tây Nguyên, đưa Kon Tum bắt kịp xu hướng sống năng động đang dần 

hình thành trên khắp Việt Nam. 

 HDC: Hodeco nhận giấy phép dự án hơn 27 ha, vốn đầu tư khoảng 977 

tỷ đồng. Hodeco dự kiến phát triển thành 490 lô đất xât dựng nhà liên kế, 

213 lô đất biệt thự và khoảng 400 căn hộ chung cư. Một phần diện tích sẽ 

được xây dựng các công trình công cộng, cây xanh... Tổng mức đầu tư dự 

án ước tính 977 tỷ đồng. Công ty cho biết đang thực hiện những công tác 

chuẩn bị cuối cùng để khởi công dự án. 

 HAH: Đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu 289 tỷ 

đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế 

giảm 6% xuống 42 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, HAH đạt doanh 

thu 524 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỷ đồng, 

giảm 2,5%. 

 GMD: VI Partners LLC, cổ đông đã bán bất thành toàn bộ hơn 190.000 

cổ phiếu GMD sở hữu trong đợt  đăng ký bán từ ngày 11/7 đến 08/8. 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Minh Phú xin ý kiến cổ đông bán cổ phiếu quỹ cho CBNV với giá 

10.000 đồng/cp. Theo cơ cấu cổ đông lớn của Minh Phú ở thời điểm 

30/6/2019, hai vợ chồng Chủ tịch Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình đang 

nắm giữ 67,77 triệu cổ phiếu MPC, chiếm 33,54% công ty trong khi MPM 

Investment PTE.LTD nắm giữ 70,2 triệu cổ phần, tương đương 35,1%. 

 LIC: Thị trường xây dựng trong nước khó khăn, Licogi báo lỗ hơn 71 tỷ 

đồng nửa đầu năm. Theo đó, riêng quý 2/2019 doanh thu thuần đạt hơn 406 

tỷ đồng, giảm 35% so với quý 2/2018. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, 

doanh thu hợp đồng xây dựng đạt hơn 199 tỷ đồng, đóng góp 49% tổng doanh 

thu giảm 25% so với cùng kỳ, doanh thu kinh doanh hàng hóa, bất động sản 

cũng giảm mạnh 41%, đạt gần 178 tỷ đồng.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB           30.04  SHB            1.29  

VRE           14.31  PVI            1.21  

PTB           10.82  DGC            1.04  

VIC             8.16  SLS            0.12  

PVD             6.06  CIA            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30         (43.50) ACB         (14.15) 

VJC         (43.34) PVS           (7.20) 

VPI         (21.03) TNG           (3.99) 

STB         (14.14) VCG           (3.96) 

HVN           (8.15) HMH           (0.94) 

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 

 Đề xuất miễn thuế linh kiện chưa sản xuất được 

nhập về làm sản phẩm hỗ trợ ôtô. Bộ Tài chính 

vừa đề xuất bổ sung quy định ưu đãi thuế nhập khẩu 

với mức 0%, trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2019 

đến 2023, cho các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong 

nước chưa sản xuất được để làm các sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ôtô tại dự 

thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 125. 

 Ngập lụt ở Tây Nguyên và Nam Bộ gây thiệt hại 

hơn 1.000 tỷ đồng. Trận lũ ba ngày ở Tây Nguyên 

và Nam Bộ đã làm 10 người chết, một người mất 

tích. Hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập, gần 20.000 ha 

cây trồng bị thiệt hại; hơn 120.000 gia súc, gia cầm 

bị nước cuốn trôi; 124 ha nuôi cá và 4.300 m3 lồng 

bè bị cuốn trôi. 

 Ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam thu hút 

các DN ngoại khi chiếm 15% GDP của Việt Nam 

với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm. 

Đặc biệt, CPTPP và FTA EU-Việt Nam sẽ cải thiện 

khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm thực 

phẩm và đồ uống chế biến của Việt Nam.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thu ngân sách 7 tháng tăng 12%. Theo báo cáo của Bộ 

Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu 

năm đạt gần 892.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 

12% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là số thu cân đối sau 

khi hoàn thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

 Lo hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào Việt Nam nhìn 

từ “lằn ranh đỏ” của Nhân dân tệ. Một khi Trung Quốc 

phá giá nội tệ thì hàng Trung Quốc xuất khẩu ngày càng 

rẻ hơn và trong quan hệ thương mại Việt - Trung, Việt 

Nam là nước nhập siêu nên sẽ làm tăng tính nhập siêu của 

nền kinh tế, hàng xuất khẩu qua Trung Quốc cũng bị hạn 

chế. NHNN nên điều hành tỷ giá đồng nội tệ VNĐ để ổn 

định kinh tế vĩ mô. Mức giảm giá được chuyên gia 

khuyến nghị cho nửa cuối năm 2019 là 2%. 

 Mỗi tháng 1 vụ kiện, Việt Nam trong vòng xoáy 

thương chiến nguy hiểm. Trong bối cảnh xu thế bảo hộ 

đang gia tăng, trong 7 tháng đầu năm nay, tần suất các vụ 

kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam vẫn duy trì ở mức độ cao. Các nước nhập khẩu 

như Mỹ có thể áp dụng tối đa biện pháp chống lẩn tránh 

thuế.  

TIN VĨ MÔ 

 Lo ngại căng thẳng thương mại leo thang, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETFs trong tuần 5-9/8. Cụ thể, các quỹ ETF nổi bật trên 

thị trường Việt Nam đã bị rút ròng 353 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường. 

 Cổ phiếu HLG của Tập đoàn Hoàng Long bị hủy niêm yết bắt buộc. Theo đó, toàn bộ 44.375.385 cổ phiếu HLG sẽ bị hủy 

niêm yết trên HoSE từ 9/9/2019. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HLG trên HoSE vào 6/9/2019. Lý do bị hủy niêm yết 

do "tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở GDCK hoặc UBCKNN xét 

thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. 

 SCIC đấu giá trọn lô cổ phần tại Biopharco. Theo đó, SCIC sẽ bán đấu giá trọn lô hơn 1,2 triệu cổ phiếu BIO, tương ứng 

14,56% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Biopharco với giá khởi điểm không thấp hơn 15.400 đồng/cp.  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.287 -0.34% 

Hang Sheng 25.939 -0.69% 

Nikkei 225 20.684 0.44% 

Kospi 1.938 0.89% 

Shanghai 2.774 -0.71% 

SET 1.650 -0.87% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.57 0.02% 

USD/CNY 7.06 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.745 0.62% 

S&P500 VIX 17.97 6.27% 

 Chứng khoán Mỹ mất điểm phiên cuối tuần giữa những lo sợ về chiến tranh thương mại và nền kinh tế toàn cầu. Dow 

Jones đóng cửa giảm 90,75 điểm, S&P 500 giảm 0,66%, Nasdaq Composite giảm 1% còn 7.959,14 điểm. 

 Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ trong phiên đầu tuần. Giá dầu WTI giảm 0,4%  xuống 54,3 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 

0,3% xuống 58,3 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay kéo dài đà tăng từ tuần trước. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.496,9 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 8 tăng 0,05% lên 1.509,25 USD/ounce 

 Tỷ giá USD hôm nay suy giảm phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1202. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,2026. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,13% xuống 105,53. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung như “bóng ma” tiếp tục 

lởn vởn. Lúc này cả Mỹ - Trung Quốc chấp nhận cuộc chơi “xem 

ai thiệt hại nặng hơn” khi mới đây Mũ ngừng làm ăn với Huawei, 

trong khi đó TQ tiếp tục ngừng nhập nông sản từ Mỹ. 

 IMF cảnh báo chính sách tăng thuế của Mỹ đối với kinh tế 

Trung Quốc. IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 

trong năm nay xuống 6,2%, trong trường hợp Mỹ không áp dụng 

mức thuế mới. IMF lưu ý mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hóa 

Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm 

tốc trong năm tới. 
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