
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 1.08% -0.32% 

Giá cuối ngày 979.38  101.66  

KLGD (triệu cổ phiếu)  182.91   22.59  

GTGD (tỷ đồng) 4,298.74 317.49 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,638,740 -81,181 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-65.13 -9.7 

Số CP tăng giá 141 53 

Số CP đứng giá 88 232 

Số CP giảm giá 171 81 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GHC 20% bằng tiền 19/08/19 

VCS 20% bằng tiền 20/08/19 

DNE 11% bằng tiền 20/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CII: Quỹ ngoại KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 120.000 

cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm từ 27.488.262 cp (tỷ lệ 11,0912%) xuống 

27.247.702 cp (tỷ lệ 10,994%). Giao dịch thực hiện ngày 14/8/2019. 

 HNG: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh đã mua 

37,7 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 16,65 triệu cp (tỷ lệ 1,88%) lên 54,35 

triệu cp (tỷ lệ 6,13%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 9/8 

đến 12/8/2019. 

 LHG: CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đăng ký bán toàn bộ 

423.750 cp (tỷ lệ 0,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

21/8 đến 19/9/2019. 

 REE: Thị giá 37.000 đồng, tập đoàn Singapore muốn chào mua công 

khai REE giá 45.000 đồng. Cổ đông lớn Platinum Victory vừa có thông 

báo đăng ký chào mua công khai 31,3 triệu cổ phiếu Cơ Điện Lạnh (REE), 

tương đương tỷ lệ mua thêm 10,11% vốn. Nếu giao dịch thành công, 

Platinum Victory sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 108,6 triệu đơn vị, tương đương 

35,01% vốn cổ phần. Giá chào mua lên đến 45.000 đồng/cp, cao hơn 25% 

so với thị giá 37.000 đồng/cp hiện nay trên thị trường. Tổng số tiền chi ra 

trong đợt này vào mức 1.408,5 tỷ đồng. 

 VIC: Vingroup tiếp tục bắt tay với Fastgo, đưa 1.500 xe Fadil tham 

gia thị trường xe công nghệ. Ngày 15/8/2019, Tập đoàn Vingroup và 

Công ty Cổ phần FastGo Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến 

lược, bước đầu đưa 1.500 xe VinFast Fadil vào cung cấp dịch vụ gọi xe 

công nghệ. Theo đó, VinFast Fadil và VinFast Lux sẽ được đưa vào sử 

dụng trong hai dịch vụ của FastGo là FastCar và FastLux 

 HDB: HDBank muốn mua không quá 5% vốn làm cổ phiếu quỹ. HDB 

vừa thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 về 

việc mua lại không quá 5% lượng cổ phiếu HDBank đã phát hành để làm 

cổ phiếu quỹ và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

 DXG: Đất Xanh muốn phát hành tiếp 100 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 

10,8%/năm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200 triệu đồng. Tài sản đảm bảo 

là cổ phiếu Đất Xanh Miền Trung. Ngày phát hành dự kiến 30/8. 

 ILB: CTCP Chứng khoán MB đã bán 23.800 cổ phiếu ILB vào ngày 

9/8 và còn sở hữu 325.020 cổ phiếu, tỷ lệ 1,33%. Cùng với tổ chức có 

liên quan Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ngân hàng Quân 

Đội, nhóm cổ đông này nắm giữ tổng cộng 2,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,98% 

vốn ILB. 

 EIB: Eximbank đã bán toàn bộ hơn 1,9 triệu cổ phiếu VCR, tỷ lệ 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: MPC giảm phân nửa lãi ròng về chỉ còn 155 tỷ sau 6 tháng, thực 
hiện chưa đến 11% chỉ tiêu. Năm 2019, Minh Phú đã thực hiện điều chỉnh 
kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận giảm 38% so với dự tính ban 
đầu, chỉ còn 1.430 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng, Công ty chỉ mới thực hiện 
khoảng 11% kế hoạch. 

 KDF: LNTT 7 tháng tăng trưởng 284% lên 155 tỷ đồng, vượt kế hoạch 
cả năm nhờ mở rộng kênh phân phối. Ngoài việc tập trung vào nhóm sản 
phẩm cao cấp Celano, Kido Foods  còn hưởng lợi từ quy mô để gia tăng 
biên lợi nhuận. 7 tháng, lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 155 tỷ đồng, vượt 
kế hoạch cả năm. 

 CSC: Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 997.500 cp, nâng 
lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.016.636 cp (tỷ lệ 24,47%). Giao dịch thực 
hiện từ 11/7 đến 9/8/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN           13.75  TNG            0.28  

VCB             6.25  VMC            0.23  

DRC             6.18  SRA            0.18  

VNM             6.08  DGC            0.17  

VIC             5.07  IDV            0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (46.77) VCS           (8.74) 

VJC         (38.73) PVS           (1.62) 

VRE           (8.67) INN           (0.68) 

SSI           (6.23) HCC           (0.26) 

PLX           (5.02) SHB           (0.25) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Liên doanh Alumina 

(Campuchia - Việt Nam) 
19/08/2019 

Công ty Cổ phần Khoáng sản  

Tuyên Quang 
22/08/2019 

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 

 Việt Nam xem xét áp thuế tự vệ đối với phân bón 
DAP, MAP nhập khẩu. Theo đó, trong thời hạn 30 
ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Cơ quan điều tra thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng 
Bộ Công Thương xem xét quyết định rà soát hoặc 
không rà soát vụ việc. Đồng thời xác định khả năng 
ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng 
hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm 
dứt việc áp dụng tự vệ. 

 Nguy cơ lao động Việt Nam thua trên 'sân nhà' 
do nguồn nhân lực yếu kém về ngoại ngữ, chuyên 
môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, văn hóa, lịch 
sử, khó đáp ứng được nhu cầu hội nhập và phát triển 
trong khu vực và thế giới.. Đó là cảnh báo của nhiều 
chuyên gia tại hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ 
quốc tế ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”  

 Đã phá 1.400 các đường dây, tổ chức cho vay 
nặng lãi. Bộ Công an cũng có kế hoạch chuyên đề 
riêng để trấn áp tội phạm này. Kết quả, trong 6 tháng 
2019, công an toàn quốc khởi tố 436 vụ với 766 bị 
can liên quan tội danh tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ 
thuê. Ngành công an cũng đã áp dụng nhiều biện 
pháp nghiệp vụ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội 
phạm tín dụng đen trong toàn quốc. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chống đôla hóa đang đi đúng hướng. Không chỉ trên 

phương diện tiền gửi mà ngay cả trên phương diện tín 

dụng, tình trạng đôla hóa cũng đang giảm mạnh khi mà 

các TCTD đã chấm dứt cho vay ngoại tệ ngắn hạn để 

thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch 

vụ phục vụ nhu cầu trong nước từ 1/4/2019 và sẽ tiếp 

tục dừng cho vay ngoại tệ trung - dài hạn để thanh toán 

ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ 1/10 

tới. 

 Chi phí vốn lớn, ngân hàng từ chối giảm lãi vay. Sau 

khi 4 ngân hàng thương mại quốc doanh giảm nhẹ 0,5% 

lãi suất cho vay đầu tháng 8/2019, chỉ có thêm vài ngân 

hàng thương mại cổ phần nhập cuộc. Trong hai tuần 

qua, chưa có thêm ngân hàng nào tuyên bố giảm lãi 

suất, trong khi hầu hết nhà băng đều đưa ra các chương 

trình khuyến mãi khủng để hút khách gửi tiền. 

 ADB ký kết dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch 

với 5 tỉnh Việt Nam. Khoản vay từ ADB sẽ được sử 

dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị 

thích ứng biến đổi khí hậu cần thiết để giúp gia tăng 

lượng du khách và hoạt động đầu tư cho các dịch vụ du 

lịch tại các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, 

Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. 

TIN VĨ MÔ 

 Phó Thủ tướng: Sẽ chỉ chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp cho tổ chức. Hiện nay trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu 
phát hành riêng lẻ, do các công ty chưa giao dịch trên sàn chứng khoán phát hành, do đó chưa được đánh giá tín nhiệm. Ông 
Huệ cho hay, 6,1% người giao dịch là nhà đầu tư cá nhân không có điều kiện đánh giá tín nhiệm. Điều này gây ra rủi ro về 
thanh khoản và rủi ro cho chính người mua. 

 Thủ tướng chính thức ký quyết định đến hết 2020 cổ phần hóa Agribank, TKV, Vinafood 1, Vicem, Mobifone, VNPT, 
SJC và hàng chục tổng công ty lớn. Công tác cổ phần hóa và bán vốn Nhà nước đang được đẩy mạnh khi chỉ còn 1 năm 3 
tháng để cổ phần hóa 93 Tập đoàn Tổng công ty nhà nước. 

 Doanh nghiệp BĐS niêm yết huy động hơn 8.300 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng. Lãi suất cao nhất 14,45%/năm, thấp 
nhất 7,2%/năm. Thời gian phát hành nhiều nhất trong tháng 3 và 6. Ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mua trái phiếu. 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường là 116.085 tỷ đồng, tăng 7%. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.579 0.39% 

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 tăng điểm do số liệu bán lẻ tích cực. Dow Jones tăng 99,97 điểm, S&P 500 tăng 7 điểm, Nasdaq giảm 7,32 điểm. 

 Giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại suy thoái kinh tế. Giá dầu WTI tương lai giảm 0,73% xuống 54,61 USD/thùng. Giá dầu 

Brent tương lai giảm khoảng 2% xuống 58,35 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay ổn định trước các tín hiệu về kinh tế, thương mại. Giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.521,80 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 0,01% lên 1.532,75 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1112. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2091. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 106,10. 

 Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ áp thuế 10%. Trung Quốc muốn cả hai bên tôn trọng sự đồng thuận giữa ông 

Trump và ông Tập, đạt được tại cuộc gặp hồi cuối tháng 6 ở Nhật Bản. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Dữ liệu kinh tế vừa được công bố mang thông tin tích cực khiến 

chỉ số mang tính dẫn dắt toàn cầu có nhịp hồi phục sau phiên giảm 

sâu. Nhưng nỗi lo sợ về pha suy thoái đến gần và căng thẳng chiến 

tranh thương mại khiến cho dòng tiền trở nên rất thận trọng. 

 Chỉ số hợp đồng tương lai khu vực châu Á đang có nhịp 

điều chỉnh loay hoay khởi đầu phiên giao dịch hôm nay 

 Thị trường Việt Nam có diễn biến bất ngờ trong phiên đáo 

hạn hợp đồng phái sinh VN30F1908 

 Chiến lược giao dịch canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên 

trong phiên giao dịch hôm nay 

Highlight 


