
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.11% 0.23% 

Giá cuối ngày 981.03  102.58  

KLGD (triệu cổ phiếu)  158.09   17.06  

GTGD (tỷ đồng) 4,257.70 274.06 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

6,317,190 232,015 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

881.19 -5.45 

Số CP tăng giá 142 67 

Số CP đứng giá 111 232 

Số CP giảm giá 147 67 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VCS 20% bằng tiền 20/08/19 

DNE 11% bằng tiền 20/08/19 

VFG 10% bằng tiền 22/08/19 

HST 3,5% bằng tiền 22/08/19 

MCH 15% bằng cổ phiếu 23/08/19 

TVH 21,91% bằng tiền 23/08/19 

SAS 8% bằng tiền 26/08/19 

VSC 8% bằng tiền 28/08/19 

GAS 23% bằng tiền 29/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: BIDV mua lại 3.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014. Trái 

phiếu được phát hành ngày 8/8/2014, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có 

quyền mua lại sau 5 năm. BIDV cũng vừa hoàn tất 2 đợt phát hành trái 

phiếu năm 2019 với tổng giá trị 300 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 10 năm. 

 HNG: HAGL Agrico bán thêm một công ty con cho Thadi. HNG đã 

thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty 

TNHH Đông Pênh cho CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp 

Thadi, tương đương với 99,875% vốn Đông Pênh. Song song đó, HAGL 

Agrico cũng chấp thuận giao dịch mua bán phần vốn góp sở hữu bởi CTCP 

Bò sữa Tây Nguyên (công ty con do HNG sở hữu 99%) tại Đông Pênh cũng 

cho Thadi. Trị giá số vốn góp chuyển nhượng là 400 triệu đồng, tương 

đương với 0,083% vốn điều lệ Đông Pênh. Như vậy, tổng vốn Đông Pênh 

mà nhóm HNG chuyển nhượng là 99,958% vốn cho Thadi. 

 VHC: Thị trường Trung Quốc tăng trở lại nhờ phê duyệt miễn thuế 

xuất khẩu. CTCP Vĩnh Hoàn vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng sau 

soát xét với doanh thu 6 tháng đạt 3.814 tỷ đồng, giảm 6,3% cùng kỳ năm 

trước và lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 727 tỷ đồng, tăng 

70% cùng kỳ năm trước. 

 NVL: Novaland muốn phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu trong 

tháng 8. Theo thống kê tính từ đầu năm, Novaland đã phát hành thành công 

1.900 tỷ đồng trái phiếu cho Chứng khoán MB (MBS) và PVComBank. Tài 

sản đảm bảo là cổ phiếu NVL. Lãi suất phát hành dao động từ 10,8% đến 

11,75%/năm.  

 CTG: VietinBank sẽ giải ngân 1.500 tỷ đồng thu từ trái phiếu vào lĩnh 

vực năng lượng. Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động 

cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế. Với 5.000 tỷ đồng dự 

kiến thu về, ngân hàng sẽ giải ngân 1.500 tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng, 

1.400 tỷ đồng vật liệu xây dựng. Ngân hàng cũng dự kiến giải ngân 500 tỷ 

đồng và lĩnh vực xây dựng và 1.700 tỷ đồng vào lĩnh vực khác. 

 HVN: Kiểm toán ngoại trừ việc trích lập trước lỗ chênh lệch tỷ giá làm 

"hụt" 136 tỷ đồng lãi ròng. Kiểm toán viên cho rằng việc ghi nhận chi phí 

phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai của Vietnam 

Airlines như hiện nay là chưa phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 

số 10 cũng như Thông tư số 200/2014/TT-BTC. 

 GMD: Quỹ ngoại VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P đăng ký bán 

toàn bộ 58.049.234 cp (tỷ lệ 19,55%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 23/8 đến 20/9/209. 

VPB: Bà Ngô Minh Phương, con ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã 

TIN SÀN HOSE 

 BRS: Lợi nhuận BSR giảm 173 tỷ đồng sau kiểm toán. Theo đó, LNST 

hợp nhất sau soát xét là 704 tỷ đồng, giảm 173 tỷ so với con số trên báo cáo 

tự lập. Đối với báo cáo tài chính riêng, LNST sau soát xét là 729 tỷ đồng, 

giảm 177 tỷ so với báo cáo tự lập. 

 OCH: CTCP Tập đoàn Đại Dương đăng ký mua 6,8 triệu cp. Trước giao 

dịch Tập đoàn Đại Dương sở hữu 112.998.900 cp (tỷ lệ 56,55%). Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 16/9/2019. 

 PVC: Lãi sau thuế quý 2 đạt 16 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Cụ thể, PV 

DMC đạt gần 413 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Biên lợi nhuận gộp gia tăng nên lợi nhuận gộp của PV DMC theo đó 

cũng tăng 22% so với cùng kỳ 2018, tương ứng ghi nhận hơn 63 tỷ đồng. 

CTW: Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đăng ký bán 3,6 triệu cổ 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         977.25  SHB            1.22  

VNM           36.43  PVI            0.79  

MSN             6.73  DGC            0.63  

VRE             5.93  NET            0.34  

KBC             5.05  HUT            0.24  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (54.94) VCS           (8.03) 

VCB         (28.41) PVS           (1.07) 

SGN           (9.12) DHT           (0.17) 

HPG           (8.93) SRA           (0.14) 

HAG           (3.59) TNG           (0.10) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh 

phẩm Nha Trang 
06/09/2019 

HSX 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế 

Domesco (đấu giá trọn lô) 
30/08/2019 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa 

Thiên Huế 
04/09/2019 

 Xuất khẩu tháng 7: Tôm phục hồi, cá tra giảm 

hơn 50% tại Mỹ. Sau khi giảm gần 2% trong 6 

tháng đầu năm, tháng 7, xuất khẩu thuỷ sản tăng 

9%,. Xuất khẩu sang các thị trường chính đều hồi 

phục trong tháng 7, trong đó tăng mạnh nhất là 

Trung Quốc với 51%. Kết quả, tổng kim ngạch 7 

tháng đầu năm nay đạt 4,7 tỷ USD, gần tương đương 

với cùng kỳ năm ngoái.  

 Ngành bảo hiểm đang tăng trưởng nhanh hơn dự 

báo. Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ 

đồng, tăng 24,35%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước 

đạt 91.456 tỷ đồng, tăng 28,8%; chi trả quyền lợi bảo 

hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng, tăng 19,61%. Từ đầu 

năm tới nay, doanh thu của ngành bảo hiểm đã tăng 

hơn 24%; số hợp đồng khai thác mới tăng 27%... 

 Sửa Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Đề xuất xử lý 

hình sự một số vi phạm. Cụ thể, Bộ Công thương 

cho hay kể từ khi luật này có hiệu lực, số vụ khiếu 

nại, yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tăng lên rất nhanh. Các thủ tục khiếu 

nại cũng còn rườm rà, gây khó cho người dân. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất chứng chỉ tiền gửi ngân hàng vượt 10%/năm. 

Mức 10,2%/năm được Ngân hàng TMCP Bản Việt áp 

dụng với chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân, kỳ 

hạn 60 tháng và dao động 9,5-10%/năm với một số kỳ 

hạn dài khác. Trước đó, VIB thông báo phát hành chứng 

chỉ tiền gửi với lãi suất 9,1% với kỳ hạn 61 tháng. Ông 

Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho 

biết xu hướng phát hành chứng chỉ tiền gửi xuất phát từ 

nhu cầu huy động vốn trung, dài hạn, trong bối cảnh siết 

tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. 

 Fintech Việt hút vốn ngoại  khi tiềm năng khai phá còn 

rộng mở. Theo số liệu từ đơn vị tư vấn Solidiance, thị 

trường Fintech Việt Nam dự đoán sẽ tăng lên quy mô 7,8 

tỷ USD vào năm 2020. Fintech cũng là một trong những 

lĩnh vực dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài với nhiều 

thương vụ có tổng giá trị hàng trăm triệu USD. 

 Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ lên đỉnh mới. Sáng đầu 

tuần 19/08, tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng (VND) 

và đô la Mỹ (USD) một lần nữa lập đỉnh mới tại 23,122 

đồng. Trong khi đó, đa phần giá USD tại một số ngân 

hàng thương mại vẫn “bình lặng”. 

TIN VĨ MÔ 

 Tập đoàn Tiến Bộ bị xử phạt tổng cộng 255 triệu đồng do Vi phạm một loạt quy định công bố thông tin trong khoảng thời 

gian từ 2016-2018.  

 Chào bán 'ế ẩm', CTCK vẫn nhộn nhịp ra mắt các chứng quyền mới. Gần đây nhất, Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) mới 

chào bán thêm 4 mã chứng quyền dựa trên 4 cổ phiếu HPG, VIC, VRE và MSN nhưng kết quả phân phối không mấy khả quan. 

UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán MB S, theo đó, Chứng khoán 

MBS sẽ phát hành thêm tổng cộng 6 triệu chứng quyền dựa trên 2 cổ phiếu cơ sở là FPT của CTCP FPT và REE của CTCP Cơ 

điện lạnh. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.136 0.96% 

Hang Sheng 26.292 2.17% 

Nikkei 225 20.563 0.71% 

Kospi 1.940 0.66% 

Shanghai 2.883 2.10% 

SET 1.637 0.36% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.37 0.23% 

USD/CNY 7.05 0.10% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.61 0.63% 

S&P500 VIX 16.88 -8.61% 

 Phố Wall tăng điểm do kỳ vọng Đức, Trung Quốc kích thích kinh tế. Dow Jones tăng 249,78 điểm, S&P 500 tăng 34,97 điểm, 

Nasdaq tăng 106,82 điểm. 

 Giá dầu tăng 2% do một cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi bị tấn công. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,88% lên 59,74 USD/thùng. 

Giá dầu WTI tương lai tăng 2,44% lên 56,21 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay suy giảm do nhu cầu rủi ro trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.495,00 USD/ounce, giá 

vàng giao tháng 8 giảm 0,39% xuống 1.505,75 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng vọt lên mức cao mới trong năm 2019. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1080. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2127. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 106,61. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Kết quả kinh doanh quý II/2019 của nhóm 500 công ty Mỹ 

trong chỉ số SP500 tăng trưởng khả quan hơn kỳ vọng. Cụ thể, 

so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tổng kết chỉ giảm 0,6%, thấp 

hơn con số dự báo giảm 3% của Goldman Sachs. Trong đó, nhóm 

ngành Tài chính, dịch vụ sức khoẻ, Bất động sản đã tăng trưởng 

mạnh, nguyên nhân đến từ việc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng 

kinh tế từ FED. 

 Chứng khoán Trung Quốc tăng 2 - 3%, kỳ vọng chính phủ tăng 

kích thích kinh tế. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không 

tính Nhật Bản tăng 1,24%. Chứng khoán châu Á tăng khi thị trường 

kỳ vọng chính phủ Trung Quốc và Đức tăng cường kích thích kinh 

tế. Quan chức Mỹ cho biết các cuộc điện đàm gần đây với Trung 

Quốc đều cho kết quả tích cực. 
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