
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.10% 0.03% 

Giá cuối ngày 975.31  102.82  

KLGD (triệu cổ phiếu)  174.55   21.54  

GTGD (tỷ đồng) 3,799.94 296.41 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,497,870 459,715 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-18.03 -0.28 

Số CP tăng giá 147 69 

Số CP đứng giá 100 226 

Số CP giảm giá 153 71 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VIB 18% bằng cổ phiếu 14/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HPG: Sản lượng tiêu thụ ống thép 7 tháng của Hòa Phát tăng 18%. Cụ 

thể, trong tháng 7, sản lượng ống thép Hòa Phát bán ra đạt 70.600 tấn, cao 

nhất từ đầu năm, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường miền 

Trung Tây Nguyên có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 42%. Ống thép Hòa 

Phát đang chiếm hơn 30% thị phần cả nước. Lũy kế 7 tháng, Hòa Phát đã 

cung cấp cho thị trường tổng cộng 433.700 tấn ống thép, tăng 18% so với 

cùng kỳ năm 2018 

 PNJ: Tồn kho gần 5.000 tỷ đồng, cổ phiếu PNJ lên đỉnh 1 năm trong 

bối cảnh giá vàng tăng vọt. Việc giá vàng bứt phá mạnh sẽ là tin vui với 

các doanh nghiệp có dự trữ tồn kho cao. Câu chuyện này cũng tương tự như 

ngành thép năm 2016 khi hưởng lợi lớn nhờ giá thép tăng mạnh, trong khi 

tồn kho thép cao. 

 CTD: Nhà đầu tư Hàn Quốc bán 6,3 triệu cổ phiếu Coteccons. Cụ thể, 

Korean Investment Management Co., Ltd giảm tỷ lệ sở hữu tại Coteccons 

từ mức 10,31% về 2,05% chính thức không còn là cổ đông lớn. Thời gian 

giao dịch từ ngày 8/8/2019. 

 SZC: Muốn giải thể công ty Golf Course Châu Đức. Vào đầu tháng 4, 

SZC đã chấp thuận việc vay vốn 455 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV) để đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án sân 

golf Châu Đức. Tài sản đảm bảm khoản vay, bảo lãnh là các tài sản hiện có, 

tài sản hình thành trong tương lai và tài sản huy động khác. 

 TNI: Bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch 

HĐQT, đăng ký bán 3.078.250 cp trong tổng số 3.481.000 cp đang sở hữu 

theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch dự kiến thực hiện 

từ 14/8 đến 12/9/2019. 

 SMB: Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú đăng ký 

mua 1.081.773 cp. Trước giao dịch công ty Việt Gia Phú sở hữu 918.227 

cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/8 đến 12/9/2019. 

 SKG: Tổ chức Kaibuok Shipyard (M) SD. BHD đăng ký mua 160.000 

cp. Trước giao dịch Kaibuok Shipyard sở hữu 1.791.152 cp (tỷ lệ 2,83%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8 đến 30/8/2019. 

 KDH: Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam đăng ký mua 

200.000 cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 0 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 15/8 đến 13/9/2019. 

TIN SÀN HOSE 

 CEO: Phát hành thành công 102,9 triệu cổ phiếu, Tập đoàn CEO tăng 

vốn điều lệ lên 2.573 tỷ đồng từ vốn điều lệ 1.544 tỷ đồng. 

 VCG: Vinaconex tiến vào Quảng Nam làm BĐS nghỉ dưỡng. Doanh 

nghiệp này vừa trúng đấu giá để trở thành nhà đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng 

đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên nằm trong tổng thể Khu du lịch sinh thái và bãi 

tắm Hạ Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 VET: Thuốc thú y Navetco bị truy thu và phạt hơn 8 tỷ đồng tiền thuế. 

Đây không phải lần đầu VET bị truy thu và phạt thuế với số tiền lớn. Mới đây 

nhất, tháng 11/2018 công ty cũng bị truy thu và phạt hơn 9 tỷ đồng, trong đó 

tiền phạt 1,5 tỷ đồng cũng vì vi phạm các quy định về thuế. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           11.97  PVS          10.69  

PLX           11.04  DGC            1.53  

HDB           10.78  BAX            0.22  

BID             9.94  PVC            0.21  

KBC             7.61  ART            0.21  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30         (30.08) VCS         (10.42) 

SGN         (12.62) TNG           (3.23) 

VCB         (11.47) HMH           (0.35) 

PHR           (9.35) CEO           (0.12) 

VNM           (4.70) LIG           (0.10) 

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 

 Bùng nổ cho vay ngang hàng. Chủ tịch Tập đoàn 

NextTech Nguyễn Hòa Bình mới đây đã gây choáng 

cho thị trường tài chính trong nước khi công bố, có 

khoảng 60 - 70 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho 

vay ngang hàng của Trung Quốc đang hoạt động tại 

VN sau khi mô hình này đổ vỡ tại nước sở tại. 

 Từ 20/8 đồng loạt tăng giá hơn 1.900 dịch vụ 

khám bệnh BHYT với mức từ 2-10% ở giá các dịch 

vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm. Bộ Y 

tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và 

Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ 

khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá 

khám, chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT. 

 Các nhà bán lẻ đua nhau 'chạy doanh số' cuối 

năm. Bước qua tháng 8, nhiều đơn vị bán lẻ bắt đầu 

“cuống cuồng” tìm cách nâng doanh số, tăng doanh 

thu khi mà chỉ tiêu đề ra trong năm đang có nguy cơ 

không thực hiện được. Tuy nhiên năm nay có lẽ là 

năm dễ thấy nhất ngành di động đang khó khăn hơn, 

khiến các bên buộc phải thay đổi và có các biện pháp 

để đạt được kế hoạch tăng trưởng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm tới 

ngành logistics Việt. Theo Bộ Công Thương, hoạt động 

đầu tư, mua bán, sáp nhập trong ngành dịch vụ logistics 

có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, ghi nhận 

nhiều thương vụ vốn Nhật Bản và Hàn Quốc đổ vào lĩnh 

vực logistics tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thuộc nhóm 

nước đang đầu tư nhiều vào Việt Nam như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Singapore, Pháp… được dự báo vẫn 

sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam. 

 Standard Chartered dự báo Việt Nam tiếp tục tăng 

trưởng nhanh nhất ASEAN. Ngân hàng này dự báo 

Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,9% trong năm 2019. 

Lĩnh vực FDI được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức 2 con 

số trong năm thứ tư liên tiếp và đóng vai trò là động lực 

tăng trưởng chính. 

 Kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc và EU không 

đạt kì vọng. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tính đến 

hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 

145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy 

nhiên kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc chỉ đạt 16,68 

tỷ USD, tăng 0,3% và vào EU chỉ đạt 20,5 tỷ USD, giảm 

0,6% so với cùng kỳ. 

TIN VĨ MÔ 

 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất sẽ đặt tại Hà Nội. Phương án được Ủy ban Kinh tế chọn là chỉ có 1 sở giao dịch chứng 

khoán duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, phương án này bảo 

đảm tính thống nhất và hiệu quả của thị trường, minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật. 

 CW đồng loạt bứt phá trong phiên đầu tuần. Thị trường chứng quyền có bảo đảm diễn biến khởi sắc ngay trong phiên đầu 

tuần nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu cở sở của CW. Phiên hôm qua có 14/16 CW tăng giá, trong đó, CW CVNM1901 là mã 

duy nhất giảm nhưng mức giảm cũng chỉ là 1,3%. 

 Premia ETF giải ngân 515 tỷ đồng vào cổ phiếu Việt Nam, họ 'Vin' chiếm hơn 43% danh mục. Premia MSCI Vietnam ETF 

sử dụng rổ cổ phiếu cơ sở thành phần tham chiếu từ MSCI Vietnam Index, bao gồm 17 cổ phiếu bluechip, đại diện cho 85% vốn 

hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau tỷ trọng cổ phiếu Vingroup, tiếp đến là Vinamilk và Vinhomes. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.898 -1.48% 

Hang Sheng 25.825 -0.44% 

Nikkei 225 20.685 0.44% 

Kospi 1.942 0.23% 

Shanghai 2.815 1.45% 

SET 1.650 0.06% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.38 -0.11% 

USD/CNY 7.06 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.69 0.85% 

S&P500 VIX 21.09 17.36% 

 Phố Wall bị bán tháo do lo ngại suy thoái, căng thẳng địa chính trị. Dow Jones giảm 391 điểm, S&P 500 giảm 35,96 điểm, 

Nasdaq giảm 95,73 điểm. 

 Giá dầu tăng do kỳ vọng nguồn cung sẽ giảm. Giá dầu Brent tương lai tăng 4 cent lên 58,57 USD/thùng. Giá dầu WTI tương 

lai tăng 43 cent lên 54,93 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.511,30 USD/ounce, giá vàng giao 

tháng 8 tăng 0,38% lên 1.522,95 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh so với các loại tiền tệ mới nổi. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1216. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2079. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 105,33. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Tài sản an toàn trở nên sáng giá giữa bão lửa thị trường. Trong 

giai đoạn biến động mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu 

tuần vừa rồi, các chứng chỉ quỹ ETF liên quan đến trái phiếu và 

giá vàng đều tăng đột phá lên mức cao hơn. Trong khi đó giá dầu 

Brent, thể hiện nhu cầu năng lượng sản xuất giảm mạnh nhất trong 

các chỉ báo tài sản. 

 Đồng Nhân dân tệ sụt giá phiên thứ ba liên tiếp. Cụ thể, Sáng 

12/8, Ngân hàng Nhân dân Trung đã thiết lập tỷ giá tham chiếu 

đồng nội tệ ở mức 7,0211 Nhân Dân Tệ (NDT) đổi 1 USD. Đây 

là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá này vượt mốc 7 NDT đổi 1 USD. 
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