
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.05% -0.53% 

Giá cuối ngày 977.26  102.32  

KLGD (triệu cổ phiếu)  147.21   21.01  

GTGD (tỷ đồng) 3,523.95 230.58 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,102,125 39,180 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

31.03 -4.93 

Số CP tăng giá 122 49 

Số CP đứng giá 88 247 

Số CP giảm giá 190 70 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TVB 
Quyền mua giá 10.000, 

tỷ lệ 1:1 
03/09/19 

ABT 20% bằng tiền 05/09/19 

CAV 25% bằng tiền 05/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VJC: Vietjet đã mua gần 18 triệu cổ phiếu quỹ. VJC công bố đã mua 

17,77 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng gần 3,3% lượng cổ phiếu lưu hành 

trong thời gian từ 26/7 đến ngày 23/8. Giá giao dịch bình quân là 132.062 

đồng, tương ứng với số tiền chi ra 2.349 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, 

công ty dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện toàn bộ 

do thanh khoản thị trường không đáp ứng.  

 HNG: Gần 222 triệu cổ phiếu HNG sẽ niêm yết ngày 5/9. Theo đó, 

221,71 triệu cổ phiếu HNG được niêm yết bổ sung vào 28/8, ngày giao dịch 

là 5/9. Lượng cổ phiếu niêm yết của công ty tăng lên 1,1 tỷ đơn vị. 

 BID: BIDV chuẩn bị phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 

đợt 1/2019. Theo đó, BIDV được chào bán trái phiếu ra công chúng loại 

trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo 

đảm. Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng số lượng chào 

bán ra công chúng là 300.000 trái phiếu. Trong đó 250.000 trái phiếu kỳ 

hạn 7 năm đáo hạn năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn 

năm 2029. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Lãi 

suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu +1,2%/năm còn trái 

phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm. 

 BWE: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đăng ký 

bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh 

hoặc thỏa thuận, từ ngày 3/9 đến 2/10. Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Quỳnh Phúc là thành viên HĐQT tại CTCP Nước – Môi 

trường Bình Dương. 

 VPB: Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở 

đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh, từ 

ngày 30/8 đến 28/9. Sau giao dịch, Công đoàn VPBank nắm giữ 1,9 triệu 

cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn. 

 VHC: Doanh số xuất khẩu Vĩnh Hoàn giảm 23% trong tháng 7. Về kết 

quả tháng 7, xuất khẩu của Vĩnh Hoàn giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái 

và đạt 28 triệu USD. Năm 2018, nhu cầu tích trữ hàng vào thời điểm này 

tăng do thiếu nguồn cung cá tra nguyên liệu. Đến năm nay, nguồn nguyên 

liệu ổn định hơn, dẫn tới nhu cầu chậm lại.  

 LDG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng đã mua 2 triệu cổ phiếu 

qua phương thức giao dịch khớp lệnh, từ ngày 29/7 đến 27/8. Sau giao 

dịch, ông Hưng nắm giữ 26,2 triệu cổ phiếu, tương đương 10,9% vốn. 

TIN SÀN HOSE 

 GEG: Điện Gia Lai được chấp thuận niêm yết trên HoSE. Khối lượng 

niêm yết là 203,9 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 2.309 tỷ đồng. 

 SD7: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Doanh đã mua 

500.000 cổ phiếu từ ngày 22/8 đến 23/8. Sau giao dịch, ông Doanh nắm giữ 

2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 24,55% vốn. 

 C71: Chủ tịch HĐQT Vương Đình Ngữ đăng ký bán toàn bộ 807.262 cổ 

phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 29/8 đến 

25/9. 

 NDC: Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân đăng ký mua 300.000 cổ 

phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận, từ ngày 28/8 đến 28/9. Sau giao 

dịch, Dược phẩm Ích Nhân nắm giữ 342.600 cổ phiếu. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTI           33.88  SHB            7.12  

NVL           26.06  IDV            0.29  

PVD             9.85  HPM            0.19  

PLX             8.03  NET            0.10  

TNA             7.78  LAS            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (18.76) SHS           (4.04) 

VNM         (16.55) VLA           (3.64) 

VHC           (6.05) PVS           (3.50) 

HVN           (5.25) DNP           (0.49) 

DXG           (5.12) SRA           (0.46) 

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 

 Google chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại 

Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam. Bắt đầu từ hè 

năm nay, Google cùng với đối tác chuyển đổi một 

nhà máy cũ của Nokia ở tỉnh Bắc Ninh trở thành nơi 

sản xuất dòng điện thoại Pixel, Nikkei trích 2 nguồn 

thạo tin.  

 Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành 

công trình chống ngập TP HCM. Bộ Chính trị yêu 

cầu cấp bách phải cụ thể hóa "kịch bản biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng" của cả nước và đến từng vùng, 

miền, địa phương, lựa chọn các hạng mục, giải pháp 

ưu tiên để lồng ghép triển khai thực hiện. Trong đó, 

khẩn trương hoàn thành các công trình chống ngập 

đang thi công ở TP HCM, bổ sung các giải pháp dần 

hình thành hệ thống chống ngập đồng bộ, hiệu quả. 

 Nikkei: Vinfast sẽ có mặt tại Myanmar. Ông Võ 

Quang Huệ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 

Vingroup, phụ trách dự án VinFast, nói với các 

phương tiện truyền thông địa phương rằng công ty 

dự kiến sẽ xuất khẩu xe sang Nga và Myanmar, mặc 

dù ông từ chối tiết lộ thời gian cụ thể. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN bơm thêm gần 24 nghìn tỉ đồng. NHNN đã phát 

hành mới 18.000 tỉ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 

2,75%/năm) trong khi có 41.999 tỉ đồng đáo hạn trong 

tuần. Trên kênh thị trường mở, NHNN không phát hành 

thêm mà chỉ có 20,4 tỉ đồng đáo hạn. Lượng tín phiếu 

đang lưu hành cũng ở mức 18.000 tỷ và không có lượng 

lưu hành OMO nào đang lưu hành. 

 Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh. Tổng cục Thuế 

đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc xem xét nâng mức 

giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công 

ăn lương, bởi biến động giá đã vượt 20%. Việc nâng này 

cũng không ảnh hưởng đến số thu ngân sách. 

 Đề xuất mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội. Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định về 

việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 

số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm 

giúp NHCSXH có cơ sở pháp lý để xử lý các khoản nợ 

bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng tạo điều kiện cho 

người vay ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và trả 

nợ Ngân hàng. 

TIN VĨ MÔ 

 Dragon Capital lần đầu đưa cổ phiếu VinGroup vào top những khoản đầu tư lớn nhất danh mục. Trong top 10 cổ phiếu 

lớn nhất do VEIL nắm giữ đã có sự hiện diện của VIC với tỷ trọng 2,88%, đây cũng là lần đầu tiên VIC lọt vào top 10 danh mục 

của VEIL. Như vậy, bộ đôi VHM và VIC hiện chiếm tỷ trọng lên tới 10,66% trong danh mục VEIL. 

 Cháy lớn tại nhà máy CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) có địa chỉ tại 87 – 89 Hạ Đình, Hà Nội. Hiện chưa có 

thống kê về mức độ thiệt hại của đám cháy nhưng chắc hẳn biến cố này sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

 93 doanh nghiệp IPO trước 2021: 3 tổng công ty du lịch sở hữu hàng loạt khách sạn hạng sang. Hanoitourist nắm giữ cổ 

phần của 5 khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất Hà Nội. Saigontourist sở hữu 7 khách sạn 5 sao tại Sài Gòn và 1 khách sạn 5 sao tại 

Quảng Ninh. Benthanh Group nắm giữ 25 khách sạn và resort. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.036 1.00% 

Hang Sheng 25.615 -0.19% 

Nikkei 225 20.435 -0.22% 

Kospi 1.944 0.14% 

Shanghai 2.894 -0.29% 

SET 1.617 0.09% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.18 -0.04% 

USD/CNY 7.17 0.70% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.46 -0.37% 

S&P500 VIX 19.35 -4.73% 

 Phố Wall phục hồi nhờ cổ phiếu năng lượng, tài chính. Dow Jones tăng 258,2 điểm, S&P 500 tăng 18,78 điểm, Nasdaq tăng 

29,94 điểm. 

 Giá dầu tăng do tồn kho tại Mỹ giảm vượt dự báo. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,7% lên 60,49 USD/thùng. Giá dầu WTI 

tương lai tăng 1,6% lên 55,78 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay dứt đà tăng và giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.537,90 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 8 giảm 0,06% xuống 1.548,15 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng nhẹ dù lo ngại suy thoái vẫn hiện hữu. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1084. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,2218. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0.03% xuống 106,08. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Doanh nghiệp Mỹ cảnh báo Trump về đòn thuế với Trung 

Quốc. Hơn 200 nhà sản xuất và bán lẻ giày dép Mỹ ký vào thư, cảnh 

báo mức thuế mới khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm 4 tỷ USD 

mỗi năm. Ngoài ra, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin 

Mỹ đồng ý rằng Trung Quốc cần thay đổi các hoạt động thương mại 

không công bằng, nhưng nhấn mạnh "công cụ thuế quan hiện tại 

không có hiệu quả mà chỉ đem lại hậu quả tiêu cực". 

 Mỹ sắp ra văn bản xác nhận sẽ nâng thuế đối với hàng hóa 

Trung Quốc. Thông báo nâng thuế sẽ xuất hiện trên Công báo Liên 

bang Mỹ vào ngày thứ Sáu (30/08/2019), sau khi Tổng thống Trump 

thông báo sẽ nâng thuế đối với 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 
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