
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.96% -0.43% 

Giá cuối ngày 982.88  102.81  

KLGD (triệu cổ phiếu)  189.79   22.29  

GTGD (tỷ đồng) 4,336.19 278.93 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,988,934 245,716 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-197.48 -2.64 

Số CP tăng giá 101 61 

Số CP đứng giá 93 223 

Số CP giảm giá 206 82 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

XDH 15% bằng tiền 27/08/19 

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 

QNS 5% bằng tiền 30/08/19 

ABT 20% bằng tiền 05/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DIG: Bà Lê Thị Hà Thành, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn 

đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận, từ ngày 29/8 đến 27/9. Sau giao dịch, bà Thành nắm giữ 2,4 

triệu cổ phiếu, tương đương 0,76% vốn. 

 CMG: Bà Nguyễn Tường Vy, mẹ Thành viên HĐQT Hà Thế Vinh đã 

bán 720.000 cổ phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận vào ngày 

21/8. Sau giao dịch, bà Vy nắm giữ 35.562 cổ phiếu, tương đương 0,05% 

vốn. Ngày 21/8, Công ty TNHH Đầu tư MVI đã bán 950.000 cổ phiếu nhằm 

giảm lượng sở hữu còn 13,54 triệu cổ phiếu, chiếm 18,05% vốn. 

 GEX: Công ty TNHH VLCC đã mua 829.880 cổ phiếu nhằm tăng 

lượng sở hữu lên 4,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,05% vốn. Giao dịch 

thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 31/7 đến 12/8. 

 NKG: Thép Nam Kim hoàn tất chuyển nhượng Nhà máy Sứ Kỹ thuật 

Minh Long 2. Đặt kế hoạch cho năm 2019, Thép Nam Kim chủ trương 

chuyển nhượng hàng loạt dự án và tái cấu trúc sản xuất, bán vốn góp tại dự 

án Nam Kim Corea, KCN Visip II – A, một số nhà máy sản xuất mạ, nhà 

máy Nam Kim 1 – công suất 500.000 tấn/năm; dự thu về khoảng 850 tỷ 

đồng và sử dụng nhằm giảm dư nợ trung hạn. 

 PTL: Cổ phiếu tăng 20% kể từ đầu năm, lãnh đạo Petroland vẫn kiên 

trì mua thêm 5 triệu cổ phiếu PTL. Ông Đinh Việt Thanh , Phó Giám đốc 

PTL vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu PTL để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao 

dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 26/8 

đến 24/9/2019. Hiện ông Thanh đang là cổ đông lớn nắm giữ hơn 14,75 

triệu cổ phiếu PTL tương ứng 14,93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

đang lưu hành của công ty. 

 MWG: MWG liên tục phá đỉnh, cán bộ chủ chốt Công ty sắp được mua 

thêm cổ phần với giá thấp hơn 28%. Giá chào bán đợt này chỉ 85.100 

đồng/cp, thấp hơn 28% so với thị giá hiện nay là 117.500 đồng/cp (kết thúc 

phiên 23/8), thậm chí trong bối cảnh cổ phiếu Công ty đang liên tục lập đỉnh 

mới. Đồng thời, số cổ phiếu phát hành lần này của MWG không bị hạn chế 

chuyển nhượng. 

 BBC: Bibica bị phạt và truy thu hơn 3 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó số 

tiền truy thu thuế GTGT trong 2 năm 2016 và 2017 đạt tới 2,1 tỷ đồng. 

 CII: Về thương vụ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong 

tháng 8/2019, nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (do CII phát hành) 

là liên danh các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong và ngoài nước, 

không phải là các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. 

TIN SÀN HOSE 

 VCG: Vinaconex thành lập công ty giáo dục Lý Thái Tổ vốn 137,5 tỷ 

đồng. Ngày 22/8/2019, Hội đồng quản trị  VCG đã thông qua Quyết định về 

việc phê duyệt phương án thành lập công ty TNHH Một thành viên Giáo dục 

Lý Thái Tổ với số vốn điều lệ 137,568 tỷ đồng do Tổng công ty sở hữu 100%.  

 ACB: Asia Reach Investments Limited thông báo hoàn tất bán gần 1,3 

triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 3,23% xuống 3,15%, tương đương gần 

52,4 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện trong ngày 20, 21/8. Cùng thời gian 

trên, First Burns Investments Limited cũng thông báo bán xong 513.277 cổ 

phiếu ACB, theo phương thực khớp lệnh và thỏa thuận, giảm sở hữu từ 4,03% 

xuống 4%, tương đương gần 66,5 triệu cổ phiếu. Asia Reach Investments 

Limited và First Burns Investments Limited thuộc nhóm Dragon Capital.  
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HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL           23.97  SHB            2.96  

VIC           15.75  SCI            1.15  

KBC             6.09  BAX            0.88  

SAB             4.20  PVS            0.69  

VHM             3.85  MPT            0.20  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30         (82.92) TNG           (7.71) 

HPG         (33.29) SHS           (0.80) 

GAS         (21.50) PPE           (0.50) 

VJC         (13.87) CEO           (0.30) 

SSI         (13.50) VCS           (0.18) 

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 

 Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày. Theo 2 

phương án Bộ Lao động Thương binh & Xã hội lấy ý 

kiến trước khi trình Thủ tướng xem xét, công chức, 

viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

trong vòng 7 ngày. Trong đó, ngày nghỉ thực tế là 5 

ngày và 2 ngày nghỉ bù do mùng 1, 2 Tết trùng ngày 

cuối tuần. 

 Bloomberg nói gì về tham vọng 5G của Việt Nam. 

Việt Nam đang nuôi ý định trở thành quốc gia ASEAN 

đầu tiên cung cấp mạng 5G - mà không có sự góp mặt 

của Huawei Technologies Inc. Quyền chủ tịch Tập 

đoàn Viettel, ông Lê Đăng Dũng cho biết Viettel sẽ 

triển khai mạng 5G dựa trên thiết bị Ericsson AB tại 

Hà Nội và công nghệ Nokia Oyj tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 5G của Viettel sẽ sử dụng chipset 5G từ 

Qualcomm Inc. và một công ty khác của Hoa Kỳ. 

 Singapore muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với 

Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên cũng đã thống 

nhất trong thời gian tới, tiếp tục trao đổi, chia sẻ 

cũng như thúc đẩy hợp tác  về các vấn đề, lĩnh vực 

cùng quan tâm trong thời gian tới như giáo dục đào 

tạo, giao thông vận tải, biến đổi khí hậu… 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 VASEP: Xuất khẩu cá tra khó thoát khỏi xu hướng 
giảm. Xuất khẩu cá tra trong 7 tháng đầu năm nay giảm 
5,5% và ghi nhận 5 tháng giảm liên tiếp so với cùng kỳ 
năm ngoái do xuất khẩu sang Mỹ giảm 34,3%, xuất khẩu 
sang 2 thị trường tiêu thụ lớn nhất tại EU chậm lại trong 
tháng 7 và xuất khẩu sang Trung Quốc - Hong Kong có 
thể vẫn tăng nhưng không đạt được mức như kỳ vọng 
trong cuối 2019. 

 Việt Nam tăng nhập hàng từ Trung Quốc. 7 tháng đầu 
năm, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này 42,5 tỷ USD, 
tăng hơn 18% so với cùng kỳ 2018. Kim ngạch nhập 
khẩu máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, sắt thép từ 
Trung Quốc tăng đột biến trong 7 tháng đầu năm. Các 
chuyên gia lo hiện tượng, hàng hoá nhập từ Trung Quốc 
qua Việt Nam "rửa xuất xứ, rồi tái xuất đi Mỹ để né thuế". 

 Rủi ro tiềm ẩn khi ngân hàng 'ôm' trái phiếu doanh 
nghiệp. Tổng số dư chứng khoán nợ gồm trái phiếu phát 
hành bởi các tổ chức kinh tế của 23 ngân hàng đến 30/6 
là 178.000 tỷ đồng, tăng 1% so với  cuối 2018. Chuyên 
gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào 
tạo BIDV cho rằng hoạt động đầu tư trái phiếu của ngân 
hàng tiềm ẩn sự thiếu minh bạch và giá trị đầu tư có thể 
là quá nhiều tại doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động bất 
động sản, xây dựng lâu nay vốn tiềm ẩn nhiều biến động 
khiến khoản đầu tư trở nên rủi ro. 

TIN VĨ MÔ 

 Nhiều cổ phiếu tăng “phi mã” trong năm 2019 bất chấp thương chiến leo thang. Mặc dù thị TTCK Việt Nam đã nhiều 

phen chao đảo vì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng "trong nguy có cơ" và thị trường vẫn đang xuất hiện nhiều cổ 

phiếu ngược dòng bứt phá nhờ những ảnh hưởng mà cuộc chiến thương mại đem lại. Cổ phiếu khu công nghiệp "dậy sóng" 

với sự dịch chuyển của dòng vốn FDI. VCS, PTB tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ và PNJ với câu chuyện giá vàng. 

 Hàng trăm ngàn tỷ "ách tắc" do cổ phần hoá chậm: Rối như tơ vò vì đất. Cổ phần hoá, thoái vốn lại chậm khiến hàng 

trăm ngàn tỷ vốn nhà nước "ách tắc" đang là vấn đề được đặt ra khiến các cấp, các ngành, chuyên gia "đau đầu". Được biết, 

các cơ quan chức năng đang lấy ý kiến để sớm trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh, sửa đổi danh mục doanh nghiệp cổ phần 

hóa giai đoạn 2016-2020.. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.899 1.05% 

Hang Sheng 25.680 -1.91% 

Nikkei 225 20.261 -2.17% 

Kospi 1.916 -1.64% 

Shanghai 2.864 -1.17% 

SET 1.623 -1.45% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.04 0.41% 

USD/CNY 7.15 0.70% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.54 -0.58% 

S&P500 VIX 19.32 -2.77% 

 Phố Wall phục hồi sau khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt. Dow Jones tăng 269,93 điểm, S&P 500 tăng 31,27 điểm, 

Nasdaq tăng 101,97 điểm. 

 Giá dầu giảm 1% do triển vọng nguồn cung tăng. Giá dầu Brent tương lai giảm 1,1% xuống 58,7 USD/thùng. Giá dầu 

WTI tương lai giảm 1% xuống 53,64 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay leo đỉnh 6 năm nhờ rủi ro kinh tế và thương mại toàn cầu. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.526,50 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,02% xuống 1.536,95 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng nhờ tín hiệu thương mại tích cực. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1100. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2220. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% lên 106,06. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tỷ giá CNY/USD tiếp tục lao dốc. Với tỷ lệ nợ công/ GDP tăng 

trưởng ở mức cao, động thái hạ giá đồng CNY để giảm nợ thực nước 

ngoài đang khá rõ ràng. Cụ thể tỷ giá CNY/ USD đã kéo lên gần 7.2 

 Tổng thống Trump: "Trung Quốc muốn đàm phán, chúng tôi 

sẽ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc". Tổng thống Mỹ Donald 

Trump cho biết Trung Quốc đã yêu cầu nối lại đàm phán thương 

mại, vài giờ sau khi nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc kêu 

gọi bình tĩnh trước diễn biến “ăn miếng trả miếng” về thuế quan vào 

cuối tuần trước. 

Highlight 


