
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.87% -0.51% 

Giá cuối ngày 966.83  102.29  

KLGD (triệu cổ phiếu)  181.50   21.45  

GTGD (tỷ đồng) 4,273.92 269.11 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,436,730 413,479 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-302.36 -3.06 

Số CP tăng giá 109 53 

Số CP đứng giá 83 216 

Số CP giảm giá 208 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SVC 15% bằng tiền 14/08/19 

DIG 5% bằng cổ phiếu 14/08/19 

VIB 18% bằng cổ phiếu 14/08/19 

FPT 10% bằng tiền 15/08/19 

HTC 6% bằng tiền 15/08/19 

SDV 15% bằng tiền 15/08/19 

BIC 7% bằng tiền 16/08/19 

GEX 15% bằng cổ phiếu 16/08/19 

SZC 8% bằng tiền 16/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PNJ: PNJ tăng “phi mã”, nhóm quỹ Dragon Capital tiến hành “chốt 

lời” hơn 1 triệu cổ phiếu. Cụ thể, quỹ do Dragon Capital quản lý vừa bán 

ra gần 1,12 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm sở hữu xuống còn 14,91 triệu 

cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,69%. Ngày giao dịch là 9/8/2019. 

 VCI: Chứng khoán Bản Việt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không 

chuyển đổi. Trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng số lượng phát 

hành 50.000 trái phiếu. Trái phiếu có thời hạn 24 tháng. Số tiền thu được sẽ 

dùng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin. 

 SBV: Siam Brothers báo lỗ quý đầu tiên kể từ ngày đầu niêm yết. Cụ 

thể, Quý 2/2019 doanh thu SBV giảm mạnh 19% về gần 98 tỷ đồng, giá 

vốn tương ứng tăng nhẹ khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 47, đạt mức hơn 

26 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Siam Brothers chỉ thực hiện được 

hơn 29% kế hoạch doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. 

 FPT: Cổ phiếu lập đỉnh mới, FPT công bố lãi ròng 7 tháng tăng trưởng 

29%. Trong tháng 7 năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT 

đạt 2.250 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, tăng 19,6% và 31,5% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT tăng trưởng 21,8% và 

27,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 14.742 tỷ đồng và 2.538 tỷ đồng, tương 

đương 104,1% và 111,1% kế hoạch lũy kế. 

 HNG: Sau chuyển đổi trái phiếu, HAGL Agrico không còn là không ty 

con của HAGL. Ngày 9/8, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia 

Lai hoàn tất chuyển đổi toàn bộ 221.710 trái phiếu thành 221,71 triệu cổ 

phiếu mới cho các trái chủ. Qua đó, HAGL Agrico tăng vốn điều lệ lên 

11.086 tỷ đồng. 

 VPB: Công đoàn VPBank đăng ký mua gần 666.000 cổ phiếu VPB. Cụ 

thể, Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đăng ký mua 

665.937 cổ phiếu VPB, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,084% lên 0,11%, 

tương đương gần 2,8 triệu cổ phiếu. Mục đích là mua lại cổ phiếu của cán 

bộ công nhân viên nghỉ việc. Giao dịch được thực hiện qua Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam (VSD) từ ngày 15/5 đến 13/9.   

 CTD: Thành viên HĐQT Turumbayev Talgat đăng ký mua 700.000 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/8 đến 

13/9. Sau giao dịch, ông Turumbayev Talga nắm giữ 2,3 triệu cổ phiếu. 

 NLG: Con Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Nam đăng 

ký bán 1,6 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 

ngày 15/8 đến 13/9. Sau giao dịch, ông Nam nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu, 

tương đương 0,6% vốn. 

SHI: Phó Chủ tịch HĐQT Lê Hoàng Hà đã bán toàn bộ 1,6 triệu cổ 

TIN SÀN HOSE 

 BCM: Becamex muốn thoái vốn Bảo hiểm Hùng Vương. Theo đó, 

Becamex sẽ chuyển nhượng 6 triệu cổ phần BHV thông qua phương thức 

thỏa thuận. Giá khởi điểm là 11.200 đồng/cp và giá chuyển nhượng sẽ không 

thấp hơn giá khởi điểm, tổng số tiền thu về tối thiểu hơn 67 tỷ đồng.  

 CEO: 6 cá nhân ôm trọn hơn 17 triệu cổ phần CEO Group còn dư trong 

đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu. Đây là số cổ phiếu cổ đông hiện hữu 

từ chối mua trong đợt phát hành 102 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

 MPT: CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen đã mua 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 

8,8% vốn, từ ngày 7/8 đến 8/8. Trước giao dịch, CTCP Quản lý Quỹ Bông 

Sen không là cổ đông tại Tập đoàn Trường Tiền.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           19.02  HUT            1.44  

MSN             6.95  DGC            0.61  

SAB             6.34  VMC            0.58  

GEX             5.85  SLS            0.17  

NVL             5.01  DHT            0.16  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC       (118.41) PVS           (4.47) 

GAS         (42.89) VCS           (1.27) 

VNM         (35.28) TNG           (0.25) 

HPG         (33.72) HMH           (0.21) 

VHM         (22.86) BVS           (0.18) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  

Bắc Kạn 
06/09/2019 

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 nghị bãi bỏ nhiều quỹ tài chính "có tên tuổi". 
"Qua giám cũng sát cho thấy, việc cho phép thành lập 
quá nhiều quỹ làm phân tán nguồn lực Nhà nước, với 
cách thức, thẩm quyền thành lập các quỹ khác nhau; 
chưa có quy định thống nhất về quản lý các quỹ dẫn 
đến việc tổ chức, hoạt động thiếu thống nhất, lúng 
túng; còn sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài 
chính Quỹ…" 

 Đua làm mạng xã hội: Cạnh tranh nổi với 
Facebook, Youtube? Trong năm 2019, dự kiến sẽ có 
tới 5 mạng xã hội Việt ra mắt do các doanh nghiệp tư 
nhân đầu tư. Tuy nhiên, để các mạng xã hội này có thể 
đi đường dai, cạnh tranh được với Facebook, Youtube 
là chuyện không dễ. 

 VinSmart, Bkav cùng hàng loạt doanh nghiệp công 
nghệ Việt đang đứng trước một "miền đất hứa"? 
Sau 4 năm tự do hoá thị trường viễn thông và công 
nghệ thông tin, Myanmar đang tạo ra một "sân chơi" 
mới, đầy hấp dẫn cho doanh nghiệp ngành công nghệ 
trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin Việt Nam cũng rất được chào đón 
ở thị trường này mà những cái tên có thể kể đến như 
Mytel của Viettel, liên doanh VNPT với Streamnet 
hay FPT Myanmar. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD sau 7 tháng. Tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 

gần 290 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm, tăng 8,6% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 

145,48 tỷ USD, nhập khẩu là 143,78 tỷ USD. Như 

vậy, sau 7 tháng, thặng dư thương mại đạt 1,7 tỷ 

USD. Trong đó, khối FDI xuất siêu 16,89 tỷ USD. 

 Thủy sản khó đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD. 

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới khiến 

giá thủy sản ở mức thấp. Việc duy trì giá trị xuất khẩu 

tương đương năm 2018, khoảng 8,8 tỉ USD, đã là dự 

báo lạc quan. Hai ngành hàng chủ lực của thủy sản 

xuất khẩu là tôm và cá tra đều gặp khó. 

 Nợ thuế không có khả năng thu hồi lên tới 39.000 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,9% tổng tiền nợ thuế, tăng 

11,4% (tương đương 3.992 tỷ đồng) so với cùng kỳ 

năm 2018. Tổng cục Thuế đã cử đoàn công tác làm 

việc với các cục thuế để rà soát, yêu cầu các cục thuế 

có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế. 

TIN VĨ MÔ 

 Đạm Hà Bắc là thành viên mới nhất trong bảng cảnh báo nhà đầu tư trên UPCoM. Trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư 
trên hệ thống giao dịch UPCoM tại ngày 14/8 gồm 13 cổ phiếu có vốn nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 106 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch 
và 11 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.  

 Quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital kỳ vọng giai đoạn 2019-2020 sẽ là “điểm uốn”? Vietnam Enterprise Investments 
Limited (VEIL) dự phóng hệ số P/E của Quỹ và tỷ lệ tăng trưởng EPS cho năm 2019 sẽ là 12.89x và 10.12%, đối với năm 
2020 sẽ là 10.94x và 17.82%. Điều này cho thấy Quỹ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp 
nằm trong danh mục đầu tư. 

 Xây dựng lộ trình chuyển giao thanh toán chứng khoán về Ngân hàng Nhà nước. Có ý kiến cho rằng cần xem xét quy 
định chỉ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán trên sở 
giao dịch chứng khoán để bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư. 



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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.280 1.44% 

Hang Sheng 25.281 -2.10% 

Nikkei 225 20.455 -1.11% 

Kospi 1.926 -0.85% 

Shanghai 2.797 -0.63% 

SET 1.620 -1.84% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.83 0.46% 

USD/CNY 7.04 -0.28% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.70 1.30% 

S&P500 VIX 17.59 -16.60% 

 Phố Wall tăng điểm do Mỹ sẽ hoãn áp thuế 10% lên một số hàng hóa Trung Quốc chủ chốt như máy tính xách tay và 

điện thoại di động. Dow Jones tăng 372,54 điểm, S&P 500 tăng 42,48 điểm, Nasdaq tăng 152,95 điểm. 

 Giá dầu tăng gần 5% nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt. Giá dầu Brent tương lai tăng 4,7% lên 61,3 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 4% lên 57,1 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay mất đà tăng nhưng vẫn giữ trên 1.500 USD. Giá vàng giao ngay tăng 0,07% lên 1.501,90 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,05% xuống 1.513,35 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh sau khi Mỹ hoãn thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,05% lên 1,1175. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,2059. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 

0,08% xuống 106,64. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ loại bỏ một số mặt hàng Trung Quốc ra khỏi danh sách có 

thể bị áp thuế, với lý do “sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và 

các yếu tố khác”, đồng thời trì hoãn áp thuế đối với một số mặt hàng 

khác cho đến ngày 15/12/2019. 

 Tỷ giá USDCNY giảm đi sau động thái trì hoãn thuế từ Trump. 

Cụ thể, sau giai đoạn tăng vọt lên mức trên 7.00. thì tỷ giá 

USDCNY đang có xu hướng giảm lại dưới mức 7, điều này làm hạ 

nhiệt cuộc chiến tranh tiền tệ có nguy cơ xảy ra giữa các quốc gia. 

 Vấn đề Brexit: Mỹ ủng hộ việc Anh rời khỏi EU không thỏa 

thuận, hay còn gọi là Brexit "cứng" và Mỹ sẽ để đẩy nhanh các 

thỏa thuận thương mại ký với Anh, đặc biệt là các thoả thuận trong 

ngành sản xuất sẽ được ký đầu tiên. 

Highlight 


