
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 
-0.62% 0.05% 

Giá cuối ngày 976.79 102.86 
KLGD (triệu cổ phiếu) 199.81 21.03 
GTGD (tỷ đồng) 4,664.89 319.79 
KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) -824,810 94,985 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) -75.86 -10 

Số CP tăng giá 136 70 
Số CP đứng giá 94 239 
Số CP giảm giá 170 57 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VCW 8% bằng tiền 06/09/19 

RAL 25% bằng tiền 06/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CII: Muốn bán hơn 35 triệu cổ phiếu quỹ, giá cao hơn 60% thị giá. 

Cụ thể,  CII thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch bán 

35,3 triệu cổ phiếu quỹ với giá bán tối thiểu là 32.650 đồng/cp. Công ty 

mua cổ phiếu quỹ nhiều lần nhằm bình ổn giá cổ phiếu.  

 DXG: Công ty con Đất Xanh phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trước 

khi đấu giá 92 ha đất Đồng Nai. CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản 

Hà An, công ty con của Tập đoàn Đất Xanh vừa huy động 2 gói trái phiếu 

với tổng vốn 230 tỷ đồng, lãi suất cố định 11%/năm với kỳ hạn 2 năm.  

 STB: Sacombank thanh lý loạt tài sản tổng giá trị gần 4.580 tỷ đồng 
sau khi bán nhiều khu đất tại TP HCM. Ngân hàng cũng đấu giá quyền tài 

sản phát sinh 27 hồ sơ đền bù diện tích hơn 20,8 ha tại quận 8, TP HCM 

thuộc dự án Khu dân cư Bảo Hưng và 2 quyền sử dụng đất khác cùng vì 

trị tổng diện tích 12,7 ha với giá trị 928 tỷ đồng.  

 FCN: FECON trúng thầu nhiều dự án mới trị giá 600 tỷ đồng trong 

tháng 8, mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng doanh thu 2019. Theo thông tin từ 

Công ty Cổ phần FECON, nhà thầu này vừa tiếp tục ký mới khoảng 600 

tỷ đồng doanh số, nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký năm nay của công ty 

này lên con số 3.200 tỷ đồng. 

 HBC: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Cường đã mua 200.000 cổ 

phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận, từ ngày 7/8 đến 27/8. Sau 

giao dịch, ông Cường nắm giữ 200.047 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn. 

 SCR: Ngày 19/8, CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre đã bán 10,6 triệu 

cổ phiếu nhằm giảm lượng sở hữu còn 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương 

4,21% vốn. 

 DAH: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thu 

Giang đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,85% vốn qua 

phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 3/9 đến 2/10. 

Trước giao dịch, bà Giang không nắm giữ cổ phần tại công ty. 

 CMG: Samsung SDS Asia Pacific Pte.Ltd đã mua 30 triệu cổ phiếu, 

tương đương 30% vốn. Trong đó, 5 triệu cổ phiếu mua qua phương thức 

giao dịch khớp lệnh vào ngày 21/8 và 25 triệu cổ phiếu thông qua phát 

hành riêng lẻ vào ngày 22/8. Trước giao dịch, Samsung SDS Asia Pacific 

Pte.Ltd không nắm giữ cổ phần tại công ty. 

 CTI:Cường Thuận IDICO: Chính thức đẩy mạnh đá xây dựng, lấn 

sân BĐS công nghiệp. Vừa qua, công ty đã được tỉnh Đồng Nai đề nghị 

tiếp nhận hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền khai thác tại mỏ đá Thiện Tân 

11 với trữ lượng 7,38 triệu m3 trên tổng diện tích 26 ha. 

 

TIN SÀN HOSE 

 DCD: Công ty sở hữu 2 khách sạn ở Vũng Tàu bàn kế hoạch sáp nhập 
vào DIG. Theo cơ cấu cổ đông, hiện DIC Corp nắm giữ hơn 7,7 triệu cổ 
phiếu DCD, tương ứng với 68,58% vốn công ty, ngoài ra còn có TNHH 
MTV Thương mại Sabeco sở hữu 7,09% vố.  

 ACV: Biến động nhân sự: 3 Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ. Cụ 
thể, ông Đào Việt Dũng, Thành viên HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc từ 1/9/2019. Ông Đào Việt Dũng giữ chức Phó Tổng Giám 
đốc ACV từ tháng 4/2016. Bà Lê Thị Diệu Thúy, Thành viên HĐQT, cũng 
thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ACV từ ngày 1/9/2019.  

 VPR: Ủy viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu 
qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 29/8 đến 27/9. 
Trước giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 189.450 cổ phiếu, tương đương 4,55%. 

TIN SÀN HNX 

http://s.cafef.vn/ceo/CEO_80961/dao-viet-dung.chn?cs=ACV
http://s.cafef.vn/ceo/CEO_80962/le-thi-dieu-thuy.chn?cs=ACV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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 

 Thủ tướng: Việt Nam - Malaysia khuyến khích 
tập đoàn dầu khí 2 nước mở rộng hợp tác, thăm 
dò. Việt Nam - Malaysia cũng nhất trí khuyến 
khích đầu tư các lĩnh vực về hạ tầng, năng lượng, 
du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thuỷ sản, vận 
tải và logistics. Chính phủ hai nước tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp chủ động tích cực tìm kiếm cơ 
hội hợp tác mới. 

 Từ 1/10, xuất nhập khẩu thực phẩm sang 
Trung Quốc phải ghi nhãn theo quy định mới. 
Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn 
mác bằng tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn 
của thực phẩm nhập khẩu phải phù hợp với quy 
định pháp luật liên quan của Trung Quốc, nếu 
thẩm tra không đáp ứng tiêu chuẩn, không được 
nhập khẩu. 

 Điều kiện cần để thông tuyến cao tốc Trung 
Lương - Mỹ Thuận vào năm 2020 là: sớm giải 
ngân nguồn vốn ngân sách trị giá 2.186 tỷ đồng và 
khoản vay từ các tổ chức tín dụng. Theo Công ty 
CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, hiện Chính 
phủ đã có các tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội  trong kỳ họp tháng 9/2019.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN cảnh báo các ngân hàng 'lách' tăng lãi suất 

sẽ bị xử lí. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi 

văn bản cảnh báo các tổ chức tín dụng, chi ngánh ngân 

hàng nước ngoài đã điểu chỉnh lãi suất tiền gửi bằng 

VND nhanh và khá lớn ở một số kì hạn hoặc triển khai 

các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao. 

 Thực hiện tính lại, niềm vui GDP tăng thêm 

25,4%/năm. Tổng cục Thống kê cho hay việc thực 

hiện đánh giá lại quy mô GDP chỉ xem xét, rà soát các 

hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định 

của Việt Nam, không đề cập tới các hoạt động kinh tế 

ngầm và kinh tế bất hợp pháp. Quy mô GDP đánh giá 

lại bình quân giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 

25,4%/năm so với số liệu đã công bố. Điều này tạo ra 

mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP. 

  Siết hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. 

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo nghị định quy định về 

quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới 

trong lĩnh vực hải quan khi nhận thấy khi thương mại 

điện tử qua biên giới phát triển mạnh mẽ, các cơ quan 

quản lý nhà nước phải đối mặt với các vấn đề. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Dẫn độ 28 đối tượng người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả. Kiểm tra một nhà nghỉ, cảnh sát phát hiện 28 

người Trung Quốc sử dụng thiết bị công nghệ cao lôi kéo người nước này tham gia các sàn chứng khoán tại Quảng Ninh. 

 VDSC: “VN-Index khó vượt mốc 1.000 điểm trong năm 2019, giữ quan điểm lạc quan với cổ phiếu khu công nghiệp, 

logistic”. VDSC cho rằng khả năng VN-Index chinh phục thành công mức 1.000 điểm trong năm 2019 là không cao. Thay 

vào đó, chỉ số VN-Index sẽ dao động quanh ngưỡng P/E 16,7 lần. 

 VNPT trước thềm cổ phần hoá: 6 tháng lãi sau thuế hơn 2.840 tỷ đồng. VNPT có 4.270 mảnh đất trên 63 tỉnh, thành và 

hiện khâu phê duyệt cổ phần hoá chưa xong nên chưa thể xác định chi phí cổ phần hoá để thuê tư vấn. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.778 -0.47% 

Hang Sheng 25.664 -0.06% 

Nikkei 225 20.484 0.13% 

Kospi 1.931 0.32% 

Shanghai 2.902 1.35% 

SET 1.615 -0.45% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.02 0.03% 

USD/CNY 7.10 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.48 -0.71% 

S&P500 VIX 20.31 5.12% 

 Phố Wall giảm điểm do Đường cong lợi suất trái phiếu đảo chiều một lần nữa. Dow Jones giảm 124,66 điểm, S&P 500 

giảm 9,53 điểm, Nasdaq giảm 26,79 điểm. 

 Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng tồn kho tại Mỹ giảm. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,4% lên 59,51 USD/ounce. Giá dầu 

WTI tương lai tăng 2,4% lên 54,93 USD/ounce. 

 Giá vàng ngày hôm nay kéo dài đà tăng trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.543,50 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 tăng 0,13% lên 1.553,5 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay giảm khi đường cong lợi suất lần nữa đảo ngược. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 

1,1093. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2285. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 105,72. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc không xác nhận nối lại đàm phán với Mỹ.  

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ "chưa nghe" về việc quan 

chức nước này đề xuất nối lại đàm phán với Mỹ như lời Trump 

nói. Bên cạnh đó, Tổng biên tập Hu Xijin của Global Times, tờ 

báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản 

Trung Quốc, viết trên Twitter rằng Washington và Bắc Kinh 

đang duy trì liên lạc ở "cấp kỹ thuật" và "không đáng chú ý như 

Tổng thống Trump nói".  
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