
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.22% -0.30% 

Giá cuối ngày 968.91  101.98  

KLGD (triệu cổ phiếu)  151.48   22.64  

GTGD (tỷ đồng) 3,461.33 336.24 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,922,040 332,143 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-222.77 -10.23 

Số CP tăng giá 169 68 

Số CP đứng giá 93 231 

Số CP giảm giá 138 67 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VCF 240% bằng tiền 16/08/19 

VPI 16% bằng tiền 19/08/19 

DNA 5% bằng cổ phiếu 19/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HNG: Ông Trần Bá Dương bán 37,7 triệu cổ phiếu HNG. Ông Trần Bá 

Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Ôtô Trường Hải (Thaco) và Công ty TNHH 

Sản xuất & Thương mại Trân Oanh (công ty mẹ của Thaco), đã bán 37,7 

triệu cổ phiếu HNG từ ngày 9/8 đến 12/8. Sau giao dịch, ông Dương sở hữu 

42,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,77% vốn. 

 CII: Giá cổ phiếu về đáy 3 năm, Tổng Giám đốc CII đăng ký mua 5 

triệu cổ phiếu. Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII đăng ký mua 5 

triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 19/8 đến 17/9. Giao dịch 

nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CII.  

 HVN: Vietnam Airlines bắt tay Delta Air Lines "thăm dò" đường bay 

thẳng tới Mỹ. Vietnam Airlines  cho biết vừa ký hợp tác liên danh với hãng 

hàng không lớn thứ 2 tại Mỹ là Delta Air Lines để mở rộng hợp tác liên 

danh linh hoạt hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ dự kiến từ tháng 10. 

 FLC: Chính phủ cho phép Bamboo Airways tăng số máy bay lên 30 

đến năm 2023. Cụ thể, quy mô đội bay của Bamboo Airways được chính 

phức phê duyệt điều chỉnh tăng lên số lượng 30 máy bay đến năm 2023, 

bao gồm loại tàu bay thân hẹp Airbus A319/A320/A321 và loại tàu bay thân 

rộng Airbus A330, A350 hoặc Boeing B787. Cùng với đó, vốn góp tăng lên 

1.300 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu đã góp đủ 100%). 

 SBT: Muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ. CTCP Thành Thành 

Công - Biên Hòa vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ 

phiếu quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn 

vốn. Thời gian giao dịch dự kiến sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố 

thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ và tổng thời gian giao dịch không quá 30 

ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận. 

 TIP: Cổ phiếu lập đỉnh, KCN Tín Nghĩa báo lãi ròng quý 2 gấp 3 lần 

cùng kỳ. Quý 2 năm nay, KCN Tín Nghĩa đạt 54,5 tỷ đồng doanh thu thuần, 

tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ có 

sự tăng mạnh, lên 65% trong khi quý 2/2018 là 49%. Lợi nhuận gộp của 

KCN Tín Nghĩa theo đó cũng tăng mạnh 113% so với cùng kỳ 2018, tương 

ứng ghi nhận 35,6 tỷ đồng. 

 CTD: Ngày 6/8, quỹ ngoại Singapore, The8th Ple. Ltd đã mua 7,84 

triệu cổ phiếu và tăng lượng sở hữu lên 8,3 triệu cổ phiếu tương đương 

10,8% vốn. The8th Ple. Ltd trở thành cổ đông lớn thứ 4 tại Coteccons. 

TIN SÀN HOSE 

 VEA: Tồn kho lượng lớn xe tải sản xuất từ năm 2017 trở về trước, tổng 

trị giá 1.200 tỷ đồng. 6 tháng 2019, doanh thu sản xuất công nghiệp mới đạt 

38% kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, nếu tính riêng 

các công ty con (trừ liên doanh) doanh thu vẫn tăng 1% và đạt 45% kế hoạch 

năm. Khó khăn chủ là thị trường tiêu thụ ô tô tải sụt giảm mạnh so với cùng 

kỳ năm trước. Hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh, chỉ 

đạt 1/3 kế hoạch năm và bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước. 

 TNG: Lợi nhuận sau thuế TNG 7 tháng đầu năm tăng trưởng 47%. Tính 

đến hết tháng 7/2019, doanh thu lũy kế 7 tháng năm 2019 của TNG là 2.613 

tỷ, đạt 63% kế hoạch doanh thu; Lợi nhuận lũy kế 7 tháng đạt 128 tỷ, tương 

ứng 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 7 

tháng năm 2019 đạt 2.055 đồng, tăng 12%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB           10.70  HUT            1.17  

MSN             6.06  IVS            0.52  

CTG             5.52  AMV            0.17  

BVH             4.14  SLS            0.15  

GEX             3.62  ICG            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (78.44) VCS         (10.84) 

STB         (23.74) PVS           (0.88) 

VPI         (22.34) DGC           (0.45) 

HPG         (18.11) BVS           (0.27) 

VIC         (15.36) VKC           (0.13) 

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 

 Giải ngân vốn vay ODA vẫn tắc, vốn ưu đãi cấp 

phát từ trung ương 5 tháng đầu năm mới đạt 7% kế 

hoạch giao, khoảng 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ và quy mô 

danh mục nợ Chính phủ giảm, song Chính phủ thừa 

nhận, việc giải ngân các dự án vay vốn nước ngoài 

lại quá thấp so với kế hoạch giao. Điều này ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân cam kết với 

nhà tài trợ. Ngoài ra, chất lượng chuẩn bị dự án chưa 

đạt yêu cầu, quá trình thực hiện dự án chậm tiến độ 

làm tăng tổng mức đầu tư, chi phí. Một số dự án vay 

về cho vay lại có khó khăn trong trả nợ. 

 60% doanh nghiệp làm ăn không lãi, chưa phải 

lúc tăng lương giảm giờ làm? Đó là quan điểm của 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam Vũ Tiến Lộc về những vấn đề còn có ý kiến 

khác nhau tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 

được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 

14/8. Tán thành mở rộng khung giờ làm thêm tối đa 

lên 400 giờ như đề xuất của Chính phủ, ông Lộc 

nhấn mạnh điều này rất quan trọng với những doanh 

nghiệp xuất khẩu. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhập khẩu từ Mỹ cao nhất kể từ 2015. Theo báo cáo 

của Hải quan, 7 tháng đầu năm, hàng hóa từ Mỹ vào Việt 

Nam trị giá 8,15 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 

trước. Đây là mức nhập khẩu hàng hóa cao nhất kể từ 

năm 2015 đến nay. Trong đó, mặt hàng thủy sản tăng 

80%, rau quả tăng 72%, chế phẩm thực phẩm tăng 53%. 

 Reuters: Việt Nam có nhiều khả năng trở thành cơ sở 

sản xuất chính cho các sản phẩm của Apple trong 

tương lai. 70% các công ty Trung Quốc rời đi cho biết 

Việt Nam là điểm đến ưa thích của họ, 30% còn lại chọn 

Campuchia, Ấn Độ, Malaysia, Mexico, Serbia và Thái 

Lan. Không chỉ có Foxconn, nhiều nhà sản xuất khác, 

thậm chí là các nhà sản xuất Trung Quốc cũng chọn Việt 

Nam làm điểm đến mới. 

 Thế khó của doanh nghiệp dệt may, xơ sợi Việt Nam 

trong căng thẳng tiền tệ. Bên cạnh các yếu tố về thuế, 

mức lương lao động, thời gian qua, tỷ giá của các đồng 

tiền xung quanh cuộc căng thẳng thương mại cũng ảnh 

hưởng trực tiếp tới giá cả hàng hóa ngành dệt may. Trong 

khi các đối thủ của Việt Nam như Bangladesh, Ấn Độ 

đều hạ giá đồng tiền, đồng Việt Nam vẫn cơ bản vẫn ổn 

định, giá giảm không đáng kể. 

TIN VĨ MÔ 

 Kangaroo trước thềm lên sàn: Lợi nhuận 6 tháng vượt cả năm 2018. Với kết quả kinh doanh được cải thiện, Kangaroo cũng 

đang xúc tiến cho việc đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết. Công ty đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/7 để phục vụ cho quá 

trình làm thủ tục niêm yết. 

 Sắp có CW dựa trên cổ phiếu Vingroup, Vincom Retail. Cả 4 mã chứng quyền có bảo đảm đều được do Chứng khoán KIS 

Việt Nam phát hành. Giá hòa vốn của 4 CW này đang cao hơn khoảng 30% so với thị giá của các cổ phiếu cơ sở. 

 Ủy ban Chứng khoán lần đầu công bố nguyên tắc quản trị công ty. Tài liệu gồm 10 nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết 

nhằm giải quyết các vấn đề thực thi quản trị công ty. 6 nguyên tắc trong số này tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng 

quản trị. Phần còn lại là các lĩnh vực công bố thông tin, môi trường kiểm soát, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có 

quyền lợi liên quan. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.479 -3.05% 

Hang Sheng 25.302 0.08% 

Nikkei 225 20.239 -2.10% 

Kospi 1.938 0.65% 

Shanghai 2.809 0.42% 

SET 1.619 -0.05% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.96 -0.02% 

USD/CNY 7.02 -0.28% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.59 -6.47% 

S&P500 VIX 22.10 25.64% 

 Phố Wall bị bán tháo do lo ngại suy thoái, Dow Jones giảm 800,49 điểm, S&P 500 giảm 85,72 điểm, Nasdaq giảm 242,42 

điểm. 

 Tồn kho tại Mỹ bất ngờ tăng, giá dầu giảm 3%. Giá dầu Brent tương lai giảm 3% xuống 59,48 USD/thùng. Giá dầu WTI 

tương lai giảm 3,3% xuống 55,23 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại 1% do bất ổn về kinh tế toàn cầu. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.515,90 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,07% xuống 1.526,705 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp đà tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1143. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,2060. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01 xuống 105,88. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thị trường trái phiếu phát tín hiệu suy thoái khi đường cong 

lợi suất bị đảo ngược, cụ thể lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ 

hạn 10 năm dao động dưới lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Ngoài 

ra, Credit Suisse tổng hợp các dữ liệu lịch sử cho thấy: 

 Năm lần gần nhất xảy ra sự đảo ngược giữa lợi suất kỳ hạn 

2 và 10 năm đều dẫn tới suy thoái. 

 Tính trung bình, sau khi xuất hiện sự đảo ngược trên, thường 

phải đến 22 tháng sau thì suy thoái mới diễn ra.  

 S&P 500 thường tăng trung bình 12%/năm sau khi xảy ra 

hiện tượng đảo ngược. 

 Sau khi xảy ra hiện tượng đảo ngược khoảng 18 tháng, 

chứng khoán Mỹ thường đảo chiều và ghi nhận tỷ suất sinh 

lợi âm. 
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