
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.14% -0.38% 

Giá cuối ngày 978.59  101.94  

KLGD (triệu cổ phiếu)  138.39   17.65  

GTGD (tỷ đồng) 3,375.59 235.7 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,904,320 70,954 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

6.33 2.79 

Số CP tăng giá 134 52 

Số CP đứng giá 112 233 

Số CP giảm giá 154 81 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TTV 12% bằng tiền 30/08/19 

QNS 5% bằng tiền 30/08/19 

C69 
Quyền mua giá 10.000, 

tỷ lệ 2:1 
03/09/19 

TVB 
Quyền mua giá 10.000, 

tỷ lệ 1:1 
03/09/19 

BMJ 15% bằng tiền 04/09/19 

CAV 25% bằng tiền 05/09/19 

ABT 20% bằng tiền 05/09/19 

SAB 15% bằng tiền 05/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT: Công ty con của FPT nhận gói thầu hạ tầng công nghệ 

Vietcombank. Ngân hàng sẽ giao gói thầu 3 hạng mục cho Hệ thống thông 

tin FPT gồm mua sắm hệ thống cảnh báo máy ATM, mua sắm thiết bị hạ 

tầng (firewall, switch layer 2-24; switch layer 3-24; router branch và UPS 

5KVA) cho 5 chi nhánh mới, và mua sắm các loại thẻ trắng thẻ tín dụng 

Vietcombank Contactless. 

 RAL: Vụ cháy thiêu rụi 6.000m2 kho của Rạng Đông. Báo cáo cho biết 

tổng diện tích nhà kho, xưởng khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000 m2, bao 

gồm kho bóng đèn compact, huỳnh quang, phích, đèn bàn, vật tư và một số 

kho xưởng nhỏ khác. Quận Thanh Xuân cho biết sau khoảng 5 giờ, đến 

23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. 

 NHT: Thị giá 72.500 đồng/cổ phiếu, Nam Hoa Toys trình phương án 

phát hành cổ phiếu với giá bằng mệnh giá. Trước đó Nam Hoa Toys đã 

thông qua hồ sơ thực hiện chuyển giao dịch toàn bộ cổ phiếu NHT từ sàn 

Upcom sang niêm yết tại HNX. 

 NBB: Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019 đã thông qua việc để 

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) nâng sở hữu tại NBB lên 79% 

mà không cần phải chào mua công khai. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông 

qua kế hoạch chia cổ tức 2019 với tỷ lệ dự kiến tối đa 50% bằng tiền mặt. 

 MBB: Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF), đơn vị chịu sự 

quản lý của CTCP Quản lý quỹ MB (MB Capital) đã đăng ký bán toàn 

bộ hơn 2,82 triệu cổ phiếu. Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 

03/9 đến 02/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

 PDR: Cao su Đồng Phú ước lãi trước thuế 121 tỷ đồng sau 8 tháng, 

hoàn thành 53% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo Cao su Đồng Phú cũng 

thống nhất phương án chia cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 10% 

Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 10/2019. 

 DXG: Chủ tịch Đất Xanh Group đăng ký mua thêm 41 triệu quyền 

mua. Hiện ông Lương Trí Thìn đang có hơn 32 triệu quyền mua trong đợt 

DXG phát hành hơn 87 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

 TS4: Lãi ròng Thủy sản 4 tăng gấp rưỡi sau soát xét nhờ khoản thu từ 

thanh lý tài sản cố định. Giá cổ phiếu TS4 đang giao dịch quanh mức 

5.600 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh 29% trong vòng 3 tháng qua. 

TIN SÀN HOSE 

 VCG: Vinaconex sẽ thoái 36% vốn VC2 và 56% công ty Quyết Thắng.. 

Theo đó, Vinaconex dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu CTCP 

Xây dựng số 2. Đồng thời Vinaconex cũng quyết định chuyển nhượng toàn 

bộ 616.000 cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Xuất nhập khẩu Quyết Thắng,. 

 BCM: Becamex IDC lãi giảm hơn 100 tỷ đồng sau soát xét. BCM công bố 

BCTC hợp nhất soát xét bán niên cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 1.221,8 tỷ 

đồng, giảm 101,7 tỷ đồng so với công bố trước đó, ứng tỷ lệ giảm 8,33% và 

tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. 

 KDF: Kido Foods đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu quỹ với giá không vượt 

quá 40.000 đồng/cp. Chỉ sau hơn 1,5 tháng giao dịch, thị giá KDF ghi nhận 

tăng hơn 36% lên mức 32.700 đồng/cp, thanh khoản cũng cải thiện đáng kể. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           37.08  PVS            1.74  

NVL           27.66  PVI            1.63  

PVD           13.32  SHB            1.26  

PLX           13.09  HUT            0.45  

HPG             5.44  TNG            0.27  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB         (23.25) VLA           (1.76) 

DXG         (20.76) PVX           (0.42) 

VRE         (13.49) SHS           (0.24) 

VIC           (8.13) CEO           (0.20) 

CTI           (6.63) BVS           (0.20) 

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 

 "Cháy" vé xe dịp lễ 2-9. Dự báo trong dịp lễ 2-9 

năm nay, lượt hành khách xuất bến từ các bến xe tại 

TP.HCM có thể đạt gần 110.000 lượt khách/ngày, 

tăng gần 67% so với ngày thường. Đến chiều 28-8, 

nhiều hãng xe khách thương hiệu hoạt động ở bến 

xe Miền Đông, bến xe Miền Tây đã thông báo "cháy 

vé". Tuy nhiên, các bến xe cho biết đã có kế hoạch 

bố trí xe, đảm bảo đủ xe cho người dân đi lại dịp lễ. 

 Grab sẽ đầu tư 500 triệu USD cho thị trường Việt 

Nam trong 5 năm tới với mục tiêu mở rộng dịch 

vụ. Công ty sẽ mở rộng mạng lưới vận chuyển, thực 

phẩm và thanh toán ở Việt Nam, Grab cho biết trong 

một tuyên bố. 

 Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động tín dụng đối với 

doanh nghiệp tại ĐBSCL. Nhiều doanh nghiệp 

không có tài sản đảm bảo hợp pháp hoặc không đủ 

uy tín để vay tín chấp, thiếu khả năng xây dựng 

phương án sản xuất kinh doanh… là những nhận 

định tại hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long do NHNN Việt 

Nam tổ chức ngày 29/8 tại Cần Thơ. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giá dịch vụ y tế, giáo dục và thịt lợn đẩy CPI tháng 8 

tăng 0.28%. Trong mức tăng so với tháng trước, có 8/11 

nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó 

nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất 2.81%. Nhóm 

giáo dục tăng 0.57% do một số địa phương thực hiện tăng 

học phí năm học mới 2019-2020. CPI bình quân 8 tháng 

năm 2019 tăng 2.57% so với cùng kỳ năm 2018 

 8 tháng đầu năm: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 

9.5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

10.6%, ngành khai khoáng tăng nhẹ nhờ khai thác 

than tăng cao, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu 

thô; sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện 

cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

 4.300 doanh nghiệp bán lẻ sửa ô tô...giải thể. Theo 

Tổng cục thống kê, trong tám tháng đầu năm 2019, cả 

nước có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 

tổng vốn đăng ký là 1.150,7 ngàn tỷ đồng. Tăng 3,5% về 

số lượng DN và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng 

kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 25,5 ngàn DN quay trở lại 

hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và 

DN quay trở lại hoạt động lên gần 116 ngàn DN, tăng 7% 

so với cùng kỳ năm trước. 

TIN VĨ MÔ 

 Quỹ quản lý 35 tỷ USD: Việt Nam là điểm đến thú vị. "Nếu nhìn vào một số lĩnh vực như ôtô và hóa chất, bạn sẽ thấy một 

lượng lớn cơ hội kinh doanh đang chuyển về Việt Nam. Chúng tôi xem Việt Nam là một điểm đến rất thú vị vào thời điểm này. 

Làn sóng dịch chuyển sản xuất tới Việt Nam sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, người dân có thu nhập khả dụng cao hơn, từ đó kích 

thích xu hướng mới về tiêu dùng". Vị giám đốc của General Atlantic cho biết. 

 KSH và KAC bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm công bố thông tin. Ngày 5/9, toàn bộ gần 24 triệu cổ phiếu của KAC và 

hơn 57,5 triệu cổ phiếu KSH sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Lý do hai cổ phiếu này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông 

tin và UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.  

 Vừa thoát lỗ lũy kế, VTVcab lên UPCoM với giá 140.900 đồng/cp. Theo đó, 45,74 triệu cổ phiếu CAB của VTVcab giao 

dịch trên UPCoM vào ngày 6/9 với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên 140.900 đồng/cp. Biên độ dao động +/-40%. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.362 1.25% 

Hang Sheng 25.704 0.34% 

Nikkei 225 20.461 -0.09% 

Kospi 1.933 -0.40% 

Shanghai 2.891 -0.10% 

SET 1.639 1.37% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.45 0.24% 

USD/CNY 7.14 -0.42% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.50 2.74% 

S&P500 VIX 19.35 -7.60% 

 Phố Wall tăng hơn 1% sau bình luận về thương mại của Trung Quốc. Dow Jones tăng 326,15 điểm, S&P 500 tăng 36,63 

điểm, Nasdaq tăng 116,51 điểm. 

 Giá dầu tăng do lo ngại bão vào bang Florida làm giảm sản lượng. Giá dầu Brent tương lai tăng 0,98% lên 61,08 

USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 1,7% lên 56,71 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay giữ vững đà tăng trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.527,30 USD/ounce; 

giá vàng giao tháng 12 tăng 0,01% lên 1.537,05 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng nhờ tín hiệu lạc quan về thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tỷ giá euro so với USD tăng 

0,04% lên 1,1059. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2185. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% 

lên 106,52. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc phát tín hiệu không lập tức đáp trả hàng rào thuế 

quan mới của Mỹ. Trung Quốc báo hiệu họ sẽ không lập tức trả 

đũa hàng rào thuế quan mới nhất mà Tổng thống Mỹ Donald 

Trump vừa thông báo trong tuần trước, qua đó nhấn mạnh sự cần 

thiết của việc bàn luận cách thức xuống thang căng thẳng thương 

mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáp lại, ông Trump 

cũng cam kết trao đổi nếu ông Tập ngừng lại việc trả đũa qua tăng 

thuế lên hàng hoá nhập từ Mỹ. 

 Dữ liệu GDP của Mỹ mới được công bố hôm qua đạt mức tăng 

trưởng như kỳ vọng. Cụ thể, GDP tăng 2.0%, đạt kỳ vọng từ phía 

phân tích và thấp hơn 0.1% so với diễn biến trước đó. 

Highlight 


