
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.99% 0.03% 

Giá cuối ngày 994.38  103.01  

KLGD (triệu cổ phiếu)  201.55   29.32  

GTGD (tỷ đồng) 5,077.49 417.28 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,699,843 -3,842,029 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

113.35 -59.09 

Số CP tăng giá 138 72 

Số CP đứng giá 98 223 

Số CP giảm giá 164 71 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CAP 
40% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
29/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MBS: Chứng quyền do MBS phát hành “Cháy hàng” chỉ sau chưa đầy 

2 tiếng. Đây là đợt phát hành thứ 2 của MBS, theo kế hoạch mã chứng 

quyền phát hành dựa trên chứng khoán cơ sở là FPT và REE sẽ được MBS 

mở bán trong vòng 03 ngày (từ 19/8 – 21/8/2019), tuy nhiên số lượng CW 

đã bán hết trong 1 thời gian ngắn, vượt ngoài mong đợi của công ty phát 

hành. Cụ thể, 3 triệu Chứng quyền mã REE "cháy hàng" chỉ trong vòng 30 

phút và 3 triệu Chứng quyền mã FPT cũng được đặt mua ồ ạt hết trong vòng 

chưa đầy 2 tiềng đồng hồ. 

 HVN: Vietnam Airlines giảm kế hoạch doanh thu 2019 về mức 104.593 

tỷ đồng. Cụ thể, chỉ tiêu số khách vận chuyển được điều chỉnh giảm 6%, 

chỉ tiêu hàng hóa vận chuyển giảm 4,4%. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu hợp 

nhất giảm 6,4% - tương đương hơn 7.100 tỷ đồng – về chỉ còn 104.593 tỷ 

đồng. Mục đích điều chỉnh theo Vietnam Airlines nhằm phù hợp với tình 

hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao 

động; đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. 

 TNA: Ông Phạm Hoàng Minh đã mua 2 triệu cổ phiếu vào ngày 20/6 

và đã bán 320.000 cổ phiếu vào ngày 25/6. Sau giao dịch, ông Minh nắm 

giữ 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 4,8% vốn. Ông Hồ Nam Huy đã mua 

748.098 cổ phiếu từ ngày 25-30/7, đã bán 800.000 cỏ phiếu vào ngày 6/8. 

Sau giao dịch, ông Huy nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương 4,1% vốn 

 CTF: Ngày 19/8, ông Ngô Đức Toàn đã bán 198.000 cổ phiếu, nhằm 

giảm lượng sở hữu còn 1,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,9% vốn. Thành 

viên HĐQT Nìm Vuồn Phu đã bán 1,6 triệu cổ phiếu qua phương thức giao 

dịch thỏa thuận, từ ngày 25/7 đến 24/8. Sau giao dịch, ông Phu nắm giữ 

1.312 cổ phiếu. 

 BID: BIDV sẽ tái cấu trúc danh mục cho vay cùng KEB Hana Bank. 

Công ty chứng khoán KIS có báo cáo cập nhật về BIDV. Đơn vị này cho 

rằng thương vụ với KEB Hana Bank sẽ là bước đệm tăng trưởng cho BID. 

Khoản đầu tư trị giá 874 triệu USD (tương ứng 603 triệu cổ phiếu hay 15% 

cổ phần) từ KEB Hana Bank sẽ giúp cho BIDV cải thiện an toàn vốn theo 

tiêu chuẩn Basel II trước hạn ngày 1/1/2020. Tuy nhiên, KIS kỳ vọng tiền 

sẽ được chuyển sớm và thấy được sự cải thiện tỷ lệ tài chính vào cuối 2019. 

 IBC: Đã thông qua việc mua thêm tối đa 9 triệu cổ phần của CTCP 

Phát triển giáo dục Igaten, với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó, muốn 

nâng sở hữu tại Công ty trên từ 53,83% lên 94,6%. Thời gian thực hiện 

trong quý III, quý IV/2019. 

TIN SÀN HOSE 

 SRA: Chủ tịch Đại học Đông Đô bị truy nã là Chủ tịch Tập đoàn Sara. 

Theo Báo Lao Động, ông Hùng bị khởi tố do liên quan đến việc tổ chức tuyển 

sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh để thu tiền 

khi chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.  

 GVT: Ngày 19/7, Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Lê Thị Minh Loan 

đã mua 352.300 cổ phiếu nhằm nâng lượng sở hữu lên 490.442 cổ phiếu, 

tương đương 6,7% vốn. 

 GCB: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Khoa Mỹ Linh đã 

mua 146.067 cổ phiếu từ ngày 22/7 đến 15/8, nhằm nâng lượng sở hữu lên 

243.667 cổ phiếu, tương đương 6% vốn. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CMG         215.16  PVI            0.79  

CTI           26.94  SDT            0.25  

MSN           15.82  SLS            0.21  

VIC           13.56  DHT            0.10  

VHM           12.41  SRA            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (56.17) ACB         (34.58) 

VRE         (40.25) SHB           (7.24) 

HPG         (26.93) PVS           (7.05) 

E1VFVN30         (16.06) CEO           (4.21) 

VHC         (13.37) VCS           (3.27) 

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 

 Chủ tịch Đà Nẵng sang thung lũng Silicon kêu gọi 

đầu tư. Ba bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và 

Mỹ gồm Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu 

công nghiệp Đà Nẵng với Ai20X Silicon Valley đã 

được ký kết. 

 Kiên Giang xin ý kiến Bộ Chính trị lập thành phố 

Phú Quốc, trở thành thành phố biển đảo đầu tiên 

của Việt Nam. Hiện Phú Quốc có quy mô dân 

số  hơn 127.700 người. Đến hết quý I năm 2019, có 

304 dự án đăng ký đầu tư vào Phú Quốc, với nguồn 

vốn đầu tư đăng ký đạt 361.054 tỷ đồng, trong đó 

hai phần ba là dự án phát triển du lịch.  

 Công ty khai thác dầu khí Nhật Bản muốn mở rộng 

đầu tư nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.. Phó Thủ tướng 

Trịnh Đình Dũng đánh giá cao kết quả kinh doanh của 

JX NOEX tại Việt Nam. Trong đó, ông đặc biệt trong 

việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hệ số thu 

hồi dầu, góp phần ổn định sản lượng khai thác dầu của 

Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Rót tiền thúc ngành ôtô tăng tốc. Bộ Công Thương sẽ 

trình Chính phủ đề án phát triển ngành công nghiệp ôtô 

vào cuối năm nay với các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các 

dự án sản xuất ôtô trong nước. Cùng với đó, bộ này còn 

đề xuất hình thành gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để phát 

triển công nghiệp hỗ trợ, mà cốt lõi là các ngành phụ trợ 

phục vụ sản xuất ôtô. 

 Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với 

dịch vụ công. Ngày 19/8/2019, Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước đã ban hành văn bản số 6422/NHNN-TT yêu 

cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số 

công việc để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt 

đối với dịch vụ công. 

 Đón mùa kinh doanh cuối năm, ngân hàng ồ ạt tuyển 

dụng tới cả nghìn nhân sự. HDB đang tuyển 1.000 nhân 

sự ở các mảng gồm khách hàng doanh nghiệp và khách 

hàng cá nhân, ACB triển khai chương trình Đối tác sự 

nghiệp trên toàn quốc để tìm kiếm 1.000 nhân tài cho các 

vị trí kinh doanh, vận hành, công nghệ thông tin, Nam A 

Bank cho biết sẽ chiêu mộ 2000 nhân sự trên toàn quốc… 

  

TIN VĨ MÔ 

 Vướng nhiều vi phạm, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 185 triệu đồng. Ngày 16/08/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối 

với CTCP Chứng khoán Sen Vàng 

 ACBS: “Giá BĐS Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng do diện tích đất hạn chế và nhu cầu cao”. Trong báo cáo mới được công 

bố, CTCK ACBS đã đưa ra quan điểm tích cực với ngành BĐS công nghiệp trong giai đoạn 2019 – 2020. Do diện tích đất hạn 

chế và nhu cầu cao từ các công ty nước ngoài nên giá cho thuê và tỷ lệ lấp đầy dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Về lâu dài, nguồn cung 

mới sẽ đến từ các địa phương nằm xa khu vực truyền thống vì các tỉnh này có giá cho thuê thấp hơn và tỷ lệ lấp đầy thấp hơn. 

Nhu cầu về nhà kho có diện tích lớn sẽ tăng nhờ tăng trưởng cao của mảng bán lẻ, thương mại điện tử và xuất khẩu 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.203 0.11% 

Hang Sheng 26.270 0.15% 

Nikkei 225 20.669 0.24% 

Kospi 1.959 -0.28% 

Shanghai 2.880 0.01% 

SET 1.638 0.78% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.26 0.11% 

USD/CNY 7.06 0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.58 0.35% 

S&P500 VIX 15.80 -9.71% 

 Phố Wall tăng điểm nhờ lợi nhuận tích cực từ các hãng bán lẻ. Dow Jones tăng 240,29 điểm, S&P 500 tăng 23,92 điểm, 

Nasdaq tăng 71,65 điểm. 

 Giá dầu trái chiều sau thông tin tồn kho ở Mỹ. Giá dầu Brent tương lai tăng 27 cent lên 60,3 USD/thùng. Giá dầu WTI 

giảm 45 cent xuống 55,68 USD/thùng. 

 Giá vàng giảm do Phố Wall tăng điểm và nhà đầu tư thận trọng trước biên bản họp tháng 7 của Fed. Giá vàng giao ngay 

giảm 0,03% xuống 1.501,70 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,24% xuống 1.512,05 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay gần chạm mức cao nhất trong 3 tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1090. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2130. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 106,60. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Dòng tiền tiếp tục rời bỏ thị trường Chứng khoán Trung Quốc. 

Cụ thể, tháng 8/2019 chứng kiến pha rút vốn mạnh trong nhiều tuần 

liên tiếp từ thị trường Trung Quốc. Tổng dòng tiền rút ra khỏi các tổ 

chức quỹ lên đến hơn 2,9 tỷ USD. Nếu tính từ đầu năm, con số này 

lên đến 5,9 tỷ USD. Nguyên nhân là do: tăng áp thuế từ thương chiến, 

dữ liệu kinh tế yếu kém và đồng nhân dân tệ liên tiếp hạ giá. 

 Trump: "Thuế ôtô sẽ khiến châu Âu đáp ứng mọi yêu cầu của 

Mỹ". Ông Trump cho rằng có lợi thế trong đàm phán thương mại với 

châu Âu, vì khu vực này xuất khẩu hàng triệu xe hơi sang Mỹ. Cuối 

tuần này, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo các nước EU tại Hội nghị 

Thượng đỉnh G7 ở Pháp. Nhiều người cho rằng hội nghị khó ra tuyên 

bố chung, do các bất đồng về thương mại. 

Highlight 


