
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.48% -0.24% 

Giá cuối ngày 992.45  103.25  

KLGD (triệu cổ phiếu)  162.56   21.16  

GTGD (tỷ đồng) 3,874.85 258.65 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,587,395 157,149 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-219.93 -8.73 

Số CP tăng giá 139 67 

Số CP đứng giá 88 220 

Số CP giảm giá 173 79 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

FMC 

20% bằng tiền 

Quyền mua giá 25.000 đ/cp, 

tỷ lệ 100:20 

26/08/19 

SAS 8% bằng tiền 26/08/19 

SIC 5% bằng tiền 27/08/19 

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 

TTV 12% bằng tiền 30/08/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 SBT: TTC Sugar mua lại cổ phần công ty bất động sản từ vợ chồng ông 

Đặng Văn Thành. Cụ thể, TTC Sugar dự kiến mua 2.082.900 cổ phiếu, 

tương đương 41,56% vốn tại Tadimex, trong đó nhận chuyển nhượng từ 

ông Đặng Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công) 

878.000 cổ phiếu và bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành) 964.800 đơn vị. 

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/08/2019.  

 MWG: Thế giới Di động sắp đưa Bách Hoá Xanh về miền Trung, lợi 

nhuận 7 tháng tăng trưởng 37%. Kết thúc 7 tháng đầu năm 2019, doanh 

thu thuần hợp nhất đạt 60.929 tỷ đồng, tăng 18% và lợi nhuận sau thuế  đạt 

2.411 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. So với chỉ tiêu đề ra, MWG đã 

hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch LNST cả năm. 

 TV2: PECC2 hoàn thành phát điện mặt trời trước 30/6, doanh thu tăng 

3 lần lên 1.820 tỷ đồng. Không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn truyền thống 

cốt lõi, TV2 còn triển khai dịch vụ quản lý vận hành các nhà máy điện 

(O&M), đầu tư xây dựng và làm tổng thầu EPC cho các điện mặt trời, điện 

gió từ nhiều năm nay.  

 DXG: Công ty con Đất Xanh chi 3.060 tỷ đồng mua 92 ha đất gần sân 

bay Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công đấu giá khu 

đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Số 

tiền thu về khoảng 3.060 tỷ đồng, gấp 2 lần giá khởi điểm. Đơn vị trúng đấu 

giá là CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An, có địa chỉ đăng ký 

kinh doanh tại tỉnh Bình Dương. 

 SJS: Quảng Ninh đề nghị Sudico trả lại dự án gần 30 ha do chậm triển 

khai. Giai đoạn 2000 - 2005, Sudico và các công ty thành viên đã được 

UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận triển khai một số dự án trên địa bàn 

tỉnh. Mặc dù được tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhưng 

phần lớn các dự án này đều không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. 

 HBC: Ông Lê Viết Hưng, cố vấn, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở 

hữu sau giao dịch lên 3.417.687 cp (tỷ lệ 1,48%). Giao dịch thực hiện 

ngày 23/8/2019. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Liên Thủy, kế toán trưởng, đã 

mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 215.259 cp (tỷ lệ 

0,09%). Ông Trương Quang Nhật, Phó TGĐ, đã mua 200.000 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.199.320 cp (tỷ lệ 0,52%). 

 HDG: Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, chị gái ông Nguyễn Trọng Thông, 

Chủ tịch HĐQT, đã bán 165.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch 

xuống 657.535 cp (tỷ lệ 0,55%). Giao dịch thực hiện từ 24/7 đến 21/8/2019. 

TIN SÀN HOSE 

 KSV: Vimico điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán. 

Cụ thể, doanh thu hợp nhất sau kiểm toán ghi nhận 2.597 tỷ đồng, giảm 595 

tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập. Cùng với đó chi phí giá vốn cũng được 

điều chỉnh giảm theo, nên số liệu lợi nhuận gộp sau kiểm toán đạt 265 tỷ 

đồng, tăng khoảng 9 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập. 

 CLW: Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 

140.000 cp. Trước giao dịch ông Phong sở hữu 520.000 cp. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 28/8 đến 25/9/2019. 

 QNS: Ông Đặng Phú Quý, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong 

tổng số 1.640.670 cp (tỷ lệ 0,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 

24/9/2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           22.39  SHB            7.25  

VIC           11.58  DHA            4.78  

NVL           10.63  VMC            0.13  

PVD             9.39  LAS            0.06  

STB             5.75  MPT            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (76.58) TNG         (10.44) 

VRE         (45.92) PVS           (6.30) 

VNM         (37.29) SHS           (3.72) 

HPG         (30.18) BVS           (0.23) 

E1VFVN30         (27.17) ART           (0.21) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

 Cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 giảm 

7.000 biên chế, tương đương 2,7% so với năm 

2019. Đây là lần thứ 5 liên tiếp biên chế công chức 

nhà nước giảm, kể từ năm 2014. Thực tế trong năm 

2014, tổng số biên chế được phê duyệt vẫn lớn hơn 

năm 2015 do nguồn dự phòng trong năm này hơn 

6.500 người. Những năm gần đây, nguồn dự phòng 

chỉ khoảng 1.000 người hoặc thấp hơn.  

 Nông dân vùng Đồng Tháp Mười phấn khởi vì 

giá dứa tăng vọt ở mức cao nhất trong 2 năm qua. 

Hiện tại, giá dứa loại I có giá trên 10.000 đồng/1kg, 

tăng  gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dứa 

loại II, giá cũng trên 6.000 đồng/kg, với mức giá này 

mỗi kg dứa cho lãi  từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. 

 Nhập khẩu thịt heo tháng 7 của Trung Quốc tăng 

hơn hai lần vì sản lượng trong nước giảm. Dữ liệu 

hải quan công bố hôm 23/8 cho biết, nhập khẩu thịt 

heo của Trung Quốc đã tăng hơn hai lần trong tháng 

7 so với cùng kì năm ngoái, trong bối cảnh quốc gia 

châu Á tăng dự trữ nguồn cung sau khi dịch tả heo 

châu Phi (ASF) tàn phá sản xuất nội địa. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu 

tháng 8/2019, đạt 22,7 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng 

giảm 1,33 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7/2019. Cán 

cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ có mức 

thặng dư 1,19 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại cả 

nước từ đầu năm đạt 2,93 tỷ USD. 

 Các ngân hàng vào cuộc hỗ trợ nông dân trồng tiêu ở 

Tây Nguyên. Cụ thể, các ngân hàng đã rà soát, kiểm tra 

và phân loại khách hàng, tiếp tục cho vay ngắn hạn để 

chăm sóc, cho vay trung dài hạn để đầu tư xen canh đối 

với các khách hàng còn vườn cây. Các ngân hàng cũng 

phối hợp với nông dân cơ cấu lại các khoản vay theo 

hướng cho vay trung dài hạn để chuyển đổi cây trồng 

hoặc đầu tư thâm canh, xen canh vườn cây đối với những 

khách hàng có vườn cây bị giảm sút chất lượng. 

 Made in Vietnam: Sẽ có tiêu chuẩn rõ ràng hơn! Mới 

đây, Bộ Công Thương đã ban hành dự thảo thông tư quy 

định về một sản phẩm được coi là “sản phẩm của Việt 

Nam” hay “sản xuất tại Việt Nam”. “Nếu dự thảo được 

áp dụng vào thực tế, các doanh nghiệp chân chính sẽ 

không phải đối diện với nguy cơ cáo buộc gian lận xuất 

xứ, tránh được rủi ro kiện tụng và mất uy tín. 

TIN VĨ MÔ 

 Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, dòng vốn ETFs tiếp tục rút khỏi thị trường trong tuần 19-23/8. VNM ETF 

đã bị rút ròng 3,18 triệu USD (74 tỷ đồng). FTSE Vietnam ETF đã bị rút ròng lượng chứng chỉ quỹ trị giá 5,8 triệu USD (135 

tỷ đồng) trong tuần qua. VFMVN30 ETF bị rút ròng 6 tỷ đồng. 

 Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 550 tỉ đồng tuần qua nhờ 'gom' nghìn tỉ cổ phiếu Vingroup, tự doanh CTCK giao dịch thận 

trọng. Khối ngoại và bộ phận tự doanh CTCK cùng mua ròng với giá trị lần lượt 553 tỉ đồng và 21 tỉ đồng. Giao dịch mua của 

khối ngoại tập trung cổ phiếu VIC, trong khi 'xả' mạnh mã VJC. 

 Rộng quyền cho cổ đông 1%. Sở hữu 1% cổ phần là cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử người vào vào Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát, thay cho mốc 10% hiện nay. Quy định này được nêu ra trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nhằm rộng quyền cho cổ đông nhỏ. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.629 -2.37% 

Hang Sheng 26.179 0.50% 

Nikkei 225 20.210 -2.42% 

Kospi 1.914 -1.77% 

Shanghai 2.897 0.49% 

SET 1.647 0.80% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.64 -0.63% 

USD/CNY 7.10 0.57% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.47 -3.55% 

S&P500 VIX 19.87 19.12% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc phiên cuối tuần khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung để trả đũa nhau. Dow 

Jones giảm 2,4%, S&P 500 mất 2,6%, Nasdaq Composite sụt 3%. 

 Giá xăng dầu hôm nay giảm hơn 1% ngay từ đầu tuần do căng thẳng thương mại. Giá dầu WTI giảm 1,5% xuống 53,3 

USD/thùng, giá dầu Brent giảm 1,2% xuống 58 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay tăng cao ở phiên dao dịch sớm. Giá vàng giao ngay tăng 1,18% lên 1.545,90 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 8 tăng 1,15% lên 1.555,15 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay giảm trên thị trường thế giới từ đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1147. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,2268. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,5% xuống 104,87. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc áp thuế quan trả đũa từ 5-10% lên 75 tỷ USD hàng 

hóa Mỹ. Kế hoạch này sẽ được chia thành hai phần, một phần thực 

thi từ ngày 1/9, một phần thực thi từ ngày 15/12. Trung Quốc cũng 

nói thuế quan 25% sẽ được áp lên ôtô Mỹ và thuế quan 5% sẽ áp 

lên phụ tùng ôtô Mỹ, có hiệu lực từ ngày 15/12. 

 Nổi giận với Trung Quốc, ông Trump tăng thuế trừng phạt 550 

tỷ USD hàng hóa. Ông Trump tuyên bố thuế quan 25% hiện đang 

áp lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 30% kể từ ngày 

1/10 - đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc. Cùng với đó, thuế quan 

10% mà ông dự kiến áp lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ 

được nâng lên mức 15%. Nửa đầu tiên của kế hoạch 300 tỷ USD 

này sẽ triển khai từ 1/9, phần còn lại được thực thi từ 15/12. 
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