
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.48% -0.89% 

Giá cuối ngày 979.36  101.40  

KLGD (triệu cổ phiếu)  186.47   20.47  

GTGD (tỷ đồng) 4,478.96 265.63 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,032,825 2,751,419 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-12.52 91.27 

Số CP tăng giá 85 52 

Số CP đứng giá 99 230 

Số CP giảm giá 220 84 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CTR 
8% bằng tiền 

17,1% bằng cổ phiếu 
06/09/19 

BHN 75,57% bằng tiền 06/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VJC: Vietjet dẫn đầu thị phần hàng không nội địa 6 tháng, tăng trưởng 

doanh thu quốc tế 51%. Theo báo cáo soát xét của Vietjet, lượng khách 

các tuyến quốc tế đạt được mức tăng trưởng 35%. Sáu tháng đầu năm, 

Vietjet đã phát triển thêm 9 tuyến bay quốc tế đi Nhật Bản, Hồng Kông, 

Indonesia, Trung Quốc và mở rộng được 3 tuyến trong nước.  

 MWG: Thế Giới Di Động chuẩn bị khai trương 25 trung tâm laptop, 

thị trường bán lẻ máy tính xách tay đã chật nay lại càng chật.  Hệ thống 

Thế Giới Di Động vào đầu tháng 9 sẽ khai trương 25 Trung tâm Laptop. 

Việc ra đời các trung tâm laptop này ngay đúng dịp tựu trường và cũng là 

cách để hệ thống TGDĐ gia tăng sự hiện diện của mình trên thị trường bán 

lẻ laptop, thu hút doanh số hơn. 

 POW: PV Power vừa có thêm hai Phó Tổng Giám đốc với việc bổ 

nhiệm ông Phan Ngọc Hiền và Nguyễn Kiên, PV Power sẽ có tổng cộng 

8 Phó Tổng Giám đốc. Trong 7 tháng đầu năm 2019, PV Power ghi nhận 

kết quả kinh khởi sắc với doanh thu ước đạt 20.849 tỉ đồng và lợi nhuận sau 

thuế 1.822 tỉ đồng, thực hiện được lần lượt 64% và 80% kế hoạch kinh 

doanh cả năm. 

 CLG: Sau soát xét, CLG từ lãi 4 tỷ thành lỗ nặng 110 tỷ đồng. Ngày 

30/08 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC đã lên tiếng về 

con số chênh lệch giảm gần 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét 

BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2019. Bên cạnh đó, CLG cũng giải trình về ý 

kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến giá vốn việc chuyển nhượng 

quyền thuê đất. 

 NT2: Đàm phán lại hợp đồng mua bán điện có thể làm giảm dự báo lợi 

nhuận của NT2. Hiện Tập đoàn Điên lực Việt Nam và NT2 vẫn chưa hoàn 

tất việc đàm phán hợp hợp đồng mua bán điện, điều này có thể khiến giảm 

dự báo lợi nhuận điều chỉnh của NT2 giai đoạn 2019-2021 trung bình 

khoảng 4,7%-28% 

 ROS: Ông Trịnh Văn Quyết đăng kí bán 70 triệu cổ phiếu FLC Faros, 

dự thu gần 1.900 tỉ đồng, dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 55,01%.Thời 

gian đăng kí thực hiện giao dịch từ 5/9 đến 4/10. 

 KOS: Kosy phủ nhận có làm ăn với Địa ốc Alibaba. Liên quan đến thông 

tin nghi vấn về các giao dịch  với Tập đoàn địa ốc Alibaba , Công ty Cổ 

phần Kosy (KOS) đã có thông cáo báo chí, khẳng định doanh nghiệp này 

không hề có bất kỳ giao dịch nào với Tập đoàn Địa ốc Alibaba. 

TIN SÀN HOSE 

 VIT: Quý 3/2019, Ban lãnh đạo VIT đề ra kế hoạch doanh thu gần 383 

tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 25 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 7% 

và gần 28% so với cùng kỳ năm trước. 

 VNF: CTCP Transimex, tổ chức có liên quan với ông Bùi Tuấn Ngọc, 

Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VNF nhằm tăng tỷ lệ 

sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, 

thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4/9 đến ngày 27/9.  

 SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết 

tại SGDCK Singapore. Cụ thể, SHB dự kiến phát hành 300 triệu USD trái 

phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 200 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp (trái 

phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền). 

  

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 

 Doanh nghiệp Thái Lan muốn xây nhà máy điện 

tại Việt Nam, công suất ban đầu đạt 6.000 MW. 

Ông Ratthaphol Cheunsomchit, PGĐ điều hành cho 

biết Gulf đã trình kế hoạch sản xuất điện lên Chính 

phủ Việt Nam để phát triển một nhà máy điện chạy 

bằng khí đốt với công suất ban đầu là 6.000 (MW). 

Gulf có kế hoạch nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa 

lỏng (LNG) làm nhiên liệu cho dự án ở Việt Nam. 

 Tỉnh cuối cùng của Việt Nam công bố nhiễm dịch 

tả heo châu Phi. Ngày 31/8, UBND huyện Ninh 

Sơn đã công bố dịch tả heo châu Phi (ASF) trên địa 

bàn thị trấn Tân Sơn. Như vậy, sau thời gian dài dịch 

bệnh được khống chế, tỉnh Ninh Thuận đã lần đầu 

tiên xuất hiện dịch ASF trên địa bàn.Như vậy, kể từ 

khi bùng phát vào tháng 2, dịch ASF mất gần 7 tháng 

để lây lan ra toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước. 

 Thủ tướng kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân 

Nguyễn Văn Hiến do đã có những vi phạm, khuyết 

điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ 

và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bộ Tài chính đưa ra nhiều đề xuất mới về lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính cho biết, Luật số 42 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 

hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua 

ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/11/2019. Về cơ 

bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chính sách quy 

định việc cung cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và 

quản lý, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

 Là bên bán lớn nhất, các ngân hàng cũng đang sở hữu 

chéo trái phiếu của nhau? Với mức lãi suất trung bình 

chỉ 6.72%/năm, trái phiếu của các ngân hàng thương mại 

hầu hết không hấp dẫn với nhà đầu tư thông thường. 

Thêm vào đó, đối tượng mua chủ yếu là các công ty 

chứng khoán nên rất có thể các NHTM đã sở hữu chéo 

các trái phiếu của nhau. 

 PMI tháng 8 đạt 51.4, giảm về mức thấp nhất trong 6 

tháng, cho thấy mức cải thiện điều kiện kinh doanh nhìn 

chung yếu hơn. Trên thực tế, sức khỏe của lĩnh vực sản 

xuất đã tăng yếu nhất kể từ tháng 2. Điều này trái ngược 

với tình trạng tiếp tục cải thiện trong lĩnh vực hàng hóa 

tiêu dùng và hàng hóa trung gian. 

TIN VĨ MÔ 

 Sau kỳ review tháng 8, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets Index tăng lên 18,48%, xếp 

thứ 2 sau Kuwait với tỷ trọng 31,48%.Trong danh mục MSCI Frontier Markets Index, cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn 

nhất là VIC với 4,27%, tiếp theo là VNM (3,1%), VHM (3,04%). Theo ước tính của MSCI, trong trường hợp Kuwait được nâng 

hạng lên Emerging Markets vào năm 2020, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets Index sẽ lên tới 

25,2%. 

 VDSC: Quy mô các ETF phỏng theo chỉ số mới của HOSE có thể sẽ không lớn trong thời gian đầu. Vừa qua, HOSE đã 

ban hành quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN DIAMOND, VNFINSELECT và VNFIN LEAD, VDSC đánh giá rằng việc 

HOSE xây dựng các bộ chỉ số mới sẽ giúp các công ty quản lý quỹ trong nước có thể tạo ra các ETF để phần nào giải quyết bài 

toán giới hạn sở hữu nước ngoài 

 đồng. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.118 -1.08% 

Hang Sheng 25.528 -0.39% 

Nikkei 225 20.589 0.02% 

Kospi 1.969 0.15% 

Shanghai 2.930 0.21% 

SET 1.642 -0.72% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.94 -0.06% 

USD/CNY 7.18 0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.45 -1.05% 

S&P500 VIX 19.66 3.58% 

 Phố Wall giảm điểm do số liệu kinh tế Mỹ kém, căng thẳng thương mại leo thang. Dow Jones giảm 285,26 điểm, S&P 500 

giảm 20,19 điểm, Nasdaq giảm 88,72 điểm. 

 Giá dầu giảm do số liệu sản xuất Mỹ kém. Giá dầu Brent tương lai giảm 0,7% xuống 58,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 

2,1% xuống 53,94 USD/thùng. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay leo đỉnh hai năm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,0972. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2090. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 105,94. 

 Giá vàng ngày hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.547,60 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 12 tăng 0,07% lên 1.556,95 USD.  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Số liệu PMI của Mỹ kém so với nhận định chuyên gia. Cụ thể, 

Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết chỉ số nhà quản trị mua 

hàng (PMI) trong tháng 8 giảm còn 49,1 điểm, thấp hơn so với ước 

tính 51,1 điểm do các nhà phân tích đưa ra. PMI dưới 50 cho thấy 

hoạt động sản xuất đang thu hẹp. 

 Australia ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai đầu tiên trong 

44 năm. Cụ thể, thặng dư tài khoản vãng lai đạt 5.9 tỷ AUD (tương 

đương 4 tỷ USD) trong quý 2/2019, trái ngược với khoản thâm hụt 

1.1 tỷ AUD trong quý 1/2019, Cục Thống kê Australia cho biết 

trong ngày thứ Ba (03/09). Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo 

Australia thặng dư khoảng 1.5 tỷ AUD. 

 Đồng nhân dân tệ rớt xuống thấp nhất trong hơn 10 năm.  

Giới giao dịch tiền tệ tại Thượng Hải nhận định sự suy yếu của đồng 

nhân dân tệ bắt nguồn từ việc đồng USD mạnh lên. Đồng nhân dân 

tệ suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đã có lúc đồng nhân 

dân tệ rớt xuống mức 7,2 nhân dân tệ/USD. 

Highlight 


