
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.56% 0.32% 

Giá cuối ngày 984.06  102.32  

KLGD (triệu cổ phiếu)  143.16   21.89  

GTGD (tỷ đồng) 3,217.40 296.12 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-632,250 292,500 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

31.96 0.47 

Số CP tăng giá 186 94 

Số CP đứng giá 84 49 

Số CP giảm giá 134 51 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

NLG 8,23% bằng cổ phiếu 04/09/19 

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 

 KOSY: Lợi nhuận giảm mạnh, kinh doanh không tạo ra tiền. 6 tháng 

đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty CP KOSY tiếp tục không 

tạo ra tiền, lợi nhuận sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, KOSY đang phát sinh 

gần 33 tỷ đồng phải thu từ một công ty có liên quan đến cá nhân Nguyễn 

Thái Luyện - “ông trùm” địa ốc Alibaba tai tiếng đang bị cơ quan chức năng 

điều tra. 

 DVP: Cổ phiếu liên tục tăng giá, Cảng Đoạn Xá muốn bán tiếp 965.000 

cổ phiếu DVP. Thời gian tới, HĐQT Công ty Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) 

giao cho ban điều hành tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng hoặc triển khai 

bán trên sàn chứng khoán cổ phiếu DVP. 

 MBB: Quỹ JAMBF hủy thoái vốn tại MBB. Vào ngày 29/08, MB Capital 

có đưa ra thông báo rằng JAMBF hủy và không thực hiện đăng ký giao dịch 

theo như Công văn số 656/CV-MBCapital ngày 27/08/2019. Vì MB Capital 

tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ và không thực hiện bán 2.8 triệu cổ 

phiếu MBB như đã đăng ký. 

 VIC: Chuỗi siêu thị Queenland Mart sáp nhập vào VinMart, nâng tổng 

số lên 120 siêu thị trên toàn quốc. Có 8 siêu thị chuyển đổi từ Queenland 

Mart thành VinMart tại TP HCM, nằm rải rác ở quận 2 và quận 7. 

 PVD: điều chỉnh giảm 20% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán. LNST 

thuộc về cổ đông công ty mẹ của PV Drilling cũng bị điều chỉnh giảm gần 

10% so với trước kiểm toán.  PV Drilling cho biết do một số loại chi phí tại 

liên doanh bị điều chỉnh. 

 TTF. Sau soát xét công ty bị lỗ thêm 29 tỷ đồng, nâng số lỗ nửa đầu năm 

lên 320 tỷ đồng. Đáng chú ý là có 137 tỷ nợ quá hạn trả, kiểm toán nghi 

ngờ khả năng hoạt động liên tục. 

 HAG: Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ khả năng thu hồi hơn 2.500 tỷ 

đồng của HAGL. Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về khả năng thu hồi các 

khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng 2.549 tỷ đồng, ghi nhận thu 

nhập khác liên quan đến hoàn nhập chi phí dự phòng 490 tỷ đồng. 

 GEX: Quỹ đầu tư Hàn Quốc trở thành cổ đông lớn. Nhóm quỹ đầu tư 

Korea Investment Management Co., Ltd vừa công bố thông tin trở thành cổ 

đông lớn của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam. Chi tiết, quỹ này mua 

vào 83.170 cổ phiếu GEX, nâng tổng số cổ phần sở hữu lên gần 21,3 triệu 

đơn vị, tương đương 5,01% vốn điều lệ. 

TIN SÀN HOSE 

 TLP: Lãi sau thuế giảm 30% sau soát xét, tương ứng ghi nhận gần 34 tỷ 

đồng. Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính trong nửa đầu 2019 ghi nhận 

hơn 25 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán con số này là hơn 45 tỷ đồng, tương 

ứng giảm 44%.  

 VIX: HĐQT CTCP Chứng khoán IB vừa công bố nghị quyết thông qua 

việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm. Cụ thể, lãi trước 

thuế và sau thuế cho năm 2019 lần lượt giảm xuống còn 150 tỷ đồng và 120 

tỷ đồng, tương ứng giảm 44% về lãi trước thuế và 45% về lãi ròng so với kết 

quả đạt được năm 2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           22.89  SHB            3.14  

VHM           11.39  VCS            0.90  

NVL             9.50  PMC            0.29  

VIC             8.09  EID            0.24  

KDH             6.31  IDV            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE         (36.80) PVS           (5.18) 

TCD           (7.39) TNG           (0.36) 

VHC           (6.86) ART           (0.20) 

HDB           (6.07) TIG           (0.13) 

HDC           (5.76) S55           (0.03) 

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 

 Đổi mới toàn diện chính sách về đất đai. Bộ 

TN&MT vừa cho biết sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 8 

nhóm chính sách lớn liên quan đến Luật Đất đai 

2013. Được biết, từ Luật Đất đai đầu tiên năm 1987 

tới năm 2013 có 4 lần ban hành luật mới và 2 lần sửa 

đổi, bổ sung. 

 Tăng ưu đãi ô tô nội, xe Việt lắp ráp giá rẻ đấu xe 

Thái nhập khẩu. Với Nghị định 116, xe sản xuất, 

lắp ráp trong nước vẫn đang thắng thế so với xe nhập 

khẩu. Nhưng ưu thế này sẽ không giữ được lâu nếu 

sản xuất trong nước không nỗ lực tăng cường chất 

lượng, hạ giá thành sản xuất. Để "tiếp sức" ngành ô 

tô trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo đề 

ra các giải pháp cụ thể về chính sách thuế. 

 Ba bộ cảnh báo tình trạng hàng Trung Quốc giả 

mác Việt. Bộ Công Thương báo cáo hiện tượng mặt 

hàng gỗ dán xuất sang Mỹ tăng đột biến, có dấu hiệu 

hàng Trung Quốc núp bóng xuất xứ Việt Nam để 

tránh thuế. khi mặt hàng gỗ dán nhập khẩu từ Trung 

Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá…lên 25%;  

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lo ngại lãi suất cho vay sẽ 'nóng' theo. Thị trường hiện 

đang có hơn 15 ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy 

động cao nhất từ 8% trở lên và chủ yếu là các ngân hàng 

quy mô vừa, nhỏ. Một số chuyên gia nhìn nhận lãi suất 

chỉ tăng mạnh ở một số ngân hàng nhỏ và cũng chỉ tăng 

ở một số kỳ hạn dài như 18, 24 và 36 tháng chứ không 

biến động trên toàn bộ biểu lãi suất sẽ không khiến mặt 

bằng lãi suất huy động nói chung bị xáo trộn quá lớn. 

 Nikkei: Thuế mới của Mỹ "lái" các công ty Nhật sang 

Việt Nam và Campuchia. Với việc Mỹ áp thêm một đợt 

thuế quan khác đối với hàng hóa Trung Quốc vào 

1/9/2019, các công ty Nhật Bản có cơ sở sản xuất tại 

Trung Quốc đang tranh giành khốc liệt các điểm đến thay 

thế, để giảm thiểu tác động tiêu cực từ cuộc thương chiến. 

 Than hết nước cạn, Việt Nam lại phải tính điện hạt 

nhân. Điện mặt trời dù phát triển bùng nổ thời gian qua 

cũng không "gánh" được nguồn điện bị thiếu hụt. Lượng 

còn lại phải bù bằng các nguồn điện truyền thống khác 

như điện than, điện khí, thuỷ điện, thậm chí phải tính đến 

làm điện hạt nhân.  

TIN VĨ MÔ 

 HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select dành cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính. 

VN Diamond có 10-20 cổ phiếu thành phần với tiêu chí FOL cao nhất, vốn hóa tối thiểu 5.000 tỷ đồng.VNFIN Select có tối 

thiểu 10 cổ phiếu thành phần thuộc VNAllshare Financials Index, vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng. VNFIN Lead cũng là chỉ số 

ngành tài chính nhưng không thua lỗ năm gần nhất. 

 Cổ phiếu tăng 65% từ đầu năm, Tin học Viễn thông Petrolimex chuyển sàn sang HNX. Toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu PIA của 

CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex sẽ chính thức giao dịch trên HNX từ 6/9/2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch 

đầu tiên 29.400 đồng/cổ phiếu. 

 Trái ngược với khối ngoại, tự doanh CTCK mua ròng trở lại 270 tỷ đồng trong tháng 8. CCQ ETF nội E1VFVN30 và cổ 

phiếu HPG được khối tự doanh đẩy mạnh mua ròng. VNM đứng đầu danh sách bán ròng của khối tự doanh CTCK với 70 tỷ 

đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.403 0.16% 

Hang Sheng 25.627 -0.38% 

Nikkei 225 20.584 -0.18% 

Kospi 1.967 -0.14% 

Shanghai 2.924 1.31% 

SET 1.654 -0.05% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 99.08 0.16% 

USD/CNY 7.17 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.51 0.00% 

S&P500 VIX 18.98 6.15% 

 Thuế mới của Mỹ, Trung Quốc có hiệu lực, chứng khoán châu Á giảm. Nikkei 225 của Hang Seng đều giảm 0,4%. Ngoài 

ra, ASX 200 và Straits Times lần lượt giảm 0,4% và 0,9%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bật tăng, với Shanghai 

Composite và Shenzhen Composite lần lượt tăng 1,3% và 2,2%. Kospi tăng 0,07%. 

 Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đà giảm do lệnh thuế 15% Mỹ áp lên Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Giá dầu WTI giảm 

0,5% xuống 54 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,4% xuống 58,2 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn thương mại. Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,2% lên 1.525,5 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 tăng 0,38% lên 1.535,15 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay ít biến động trước kì nghỉ lễ của thị trường Mỹ. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 

1,0964. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2064. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% lên 106,19. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Vàng và trái phiếu là hai kênh mang lợi nhuận nhiều nhất 

trong tháng 8/2019. Cụ thể vàng đã tăng hơn 7% trong tháng 

8/2019, điều này phản ánh quan điểm tìm nơi trú ẩn an toàn từ 

dòng tiền lớn; chứng chỉ quỹ ETF về trái phiếu iShares US 

Treasury cũng đang tăng lên 5%. Hầu hết các chỉ số hoặc chứng 

chỉ liên quan đến cổ phiếu đều xác lập mức giảm tiêu cực. 

 Hoạt động sản xuất của Trung Quốc thu hẹp 4 tháng liền vì 

thương chiến leo thang. Trong dữ liệu mà Cục Thống kê Quốc 

gia Trung Quốc công bố, chỉ số PMI sản xuất ở mức 49.5 trong 

tháng 8/2019, giảm từ mức 49.7 trong tháng 7/2019 và dưới mức 

kỳ vọng của các chuyên viên phân tích. 

Highlight 


