
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.18% -0.45% 

Giá cuối ngày 977.63  100.95  

KLGD (triệu cổ phiếu)  157.39   24.78  

GTGD (tỷ đồng) 3,801.83 329.49 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,964,750 -883,948 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-34.12 -17.76 

Số CP tăng giá 129 47 

Số CP đứng giá 87 230 

Số CP giảm giá 188 89 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

RAL 25% bằng tiền 06/09/19 

EMS 12% bằng tiền 09/09/19 

HJS 10% bằng tiền 09/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 ITA: Lãi ròng đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 24% sau soát xét. Tuy nhiên, 

BCTC soát xét bán niên được đơn vị kiểm toán đặc biệt lưu ý về khả năng 

thu hồi khoản đầu tư và phải thu từ 2 công ty có liên quan với tổng trị giá 

hơn 3.500 tỷ đồng. 

 VHC: Đã thông qua việc mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện trong vòng 30 

ngày, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

 CTI: BĐS công nghiệp sẽ là lĩnh vực quan trọng của Cường Thuận 

IDICO trong tương lai. CTI vừa khởi công giai đoạn 1 dự án Khu dân cư 

xã Phước Tân với diện tích 10,4 ha. Đây là một trong những dự án nhà ở 

được Cường Thuận IDICO thực hiện trong năm nay, dự kiến bán ra ban đầu 

38 nền biệt thự.  

 RAL: Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị Rạng Đông di dời nhà máy 

sau vụ cháy. Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị các bộ ngành, TP Hà 

Nội thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ sức khỏe cho người dân trong 

khu vực xung quanh và các chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy. 

 YEG: Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.4 triệu cp, Chủ tịch điều chỉnh 

lượng muốn mua từ 3 triệu cp xuống 1.6 triệu cp. Các giao dịch dự kiến 

thực hiện từ ngày 10/09-09/10/2019. 

 DLG: Ông Nguyễn Trung Kiên sẽ rời vị trí CEO để nhường chỗ cho ông 

Trần Cao Châu từ 3/9. Lợi nhuận 6 tháng của DLG tăng 158% lên 70 tỷ 

đồng, thực hiện 58% kế hoạch năm. Công ty đang đối mặt với các khoản 

nợ đã quá hạn thanh toán, tất cả ngân hàng ngừng giải ngân. 

 HAI: Ngày 4/9, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo, đưa cổ 

phiếu ra khỏi diện cảnh bảo kể từ ngày 06/9. Nguyên nhân do, lợi nhuận 

sau thuế của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 

30/6/2019 là con số dương, dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 

tháng đầu năm 2019. 

 BCG: HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Bamboo 

Capital  ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 05/09/2019 do BCTC hợp nhất 

soát xét bán niên 2019, BCG có lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ nửa 

đầu năm 2019 hơn 68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 

30/06/2019 gần 38 tỷ đồng.  

 MWG: Điện Thoại Siêu Rẻ tập trung bán điện thoại giá 8 triệu trở 

xuống, mỗi cửa hàng chỉ có MỘT nhân viên làm tất cả các việc. Sau gần 

1 tháng chạy thử cửa hàng Điện Thoại Siêu Rẻ đầu tiên và có dấu hiệu tích 

cực, tập đoàn Thế Giới Di Động chính thức khai trương đồng loạt thêm 10 

cửa hàng tại tp.HCM. 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: Đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong 

năm tài chính 2019 nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động để phục vụ nhu 

cầu cấp tín dụng trung, dài hạn. Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 2.600 tỷ 

đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ 

thứ cấp, không đảm bảo bằng tài sản. Giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ 

đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 2 đến 3 năm, phát hành làm 2 đợt. 

 CTW: Từ ngày 19/08 tới 30/08, UBND Thành phố Cần Thơ đã bán ra 

hơn 3,6 triệu cp của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ. Sau giao dịch UBND 

Thành phố Cần Thơ giảm sở hữu tại CTW xuống còn hơn 14,2 triệu cp (tương 

ứng tỷ lệ 51%). 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           25.15  HUT            1.40  

VHM           19.57  BVS            0.05  

NVL             7.52  PHP            0.04  

GAS             6.63  L14            0.02  

TNA             5.60  DHT            0.02  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (42.68) PVS           (6.32) 

VCB         (15.18) CEO           (5.35) 

VRE         (11.48) NDN           (3.55) 

STB           (9.05) SHS           (2.31) 

VIC           (8.68) DTD           (0.86) 

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 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Khu kinh tế Hải Hà 
27/09/2019 

 Thủ tướng: GDP năm nay chắc chắn đạt mức cận 

cao mục tiêu đề ra. Lãnh đạo Chính phủ khẳng định 

tăng trưởng kinh tế chắc chắc sẽ đạt cận cao của mục 

tiêu phấn đấu năm nay (mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

Quốc hội giao năm 2019 là 6,6-6,8%).4 tháng còn 

lại, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu vượt mức kế hoạch. 

 TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 'bắt tay' làm 

du lịch. Cùng mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đầu tư vào 179 dự án hạ tầng về văn hóa - thể 

thao - du lịch - giải trí…, lãnh đạo TPHCM và 13 

tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) hy vọng liên kết, phát huy tiềm năng và 

thế mạnh của từng địa phương để phát triển du lịch. 

 Nhập hàng ngoại sẽ không được vay ngoại tệ. Từ 

ngày 1/10/2019, các TCTD sẽ không được cho vay 

ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước 

ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách 

hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh 

doanh để trả nợ vay nữa. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Việt “hấp dẫn” hơn trong mắt nhà đầu tư 

châu Á. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2019 - 2020, 

hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục nhận được nguồn 

vốn dồi dào từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà 

đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Với sự 

tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài, các ngân 

hàng nội có thêm lợi thế khi thông qua lĩnh vực Fintech 

và Digital Banking.  

 Bloomberg: Chiến tranh thương mại khiến các công 

ty Việt Nam tăng cường huy động vốn bằng trái 

phiếu. Các công ty Việt Nam đã huy động được khoảng 

117 nghìn tỷ VND từ việc bán trái phiếu trong 8 tháng 

đầu năm nay, với quy mô chiếm khoảng 11% nền kinh tế 

(trong năm 2018 là 8,6%). Lượng vốn huy động thông 

qua cổ phiếu chỉ đạt 45,1 triệu USD trong giai đoạn này, 

chỉ bằng 6,4% giá trị của một năm trước đó. 

 GDP Việt Nam phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp 

FDI. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được đánh 

giá có tốc độ tăng trưởng nhanh so với các nước trên thế 

giới. Tuy nhiên, GDP của Việt Nam còn nhiều bất cập 

như phụ thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

chưa phản ánh chính xác nền kinh tế. 

TIN VĨ MÔ 

 Thực hiện nghiệp vụ "lạ", Chứng khoán Bảo Minh bị tuýt còi. UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

CTCP Chứng khoán Bảo Minh với số tiền xử phạt tổng cộng là 350 triệu đồng vì đã cho khách hàng mua chứng khoán khi không 

có đủ tiền theo quy định và cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 44 triệu cp MEG sắp chào sàn UPCoM. Theo đó, 44 triệu cp MEG sẽ chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM vào 

ngày 09/09/2019. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12,000 đồng/cp. MEG hoạt động chính trong lĩnh vực bán 

buôn vật dụng gia đình và sản xuất đồ gia dụng. 

 CW đáo hạn tháng 9: Có 5/8 mã lãi vị thế. Những mã chứng quyền có bảo đảm đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam 

đang dần đi tới ngày đáo hạn. Trong tháng 9 tới, phân nửa số chứng quyền niêm yết trên thị trường sẽ đáo hạn và hủy niêm yết 

trên sàn. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.335 0.91% 

Hang Sheng 26.523 3.90% 

Nikkei 225 20.886 1.08% 

Kospi 1.998 0.45% 

Shanghai 2.957 0.93% 

SET 1.659 1.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.94 -0.56% 

USD/CNY 7.15 -0.41% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.47 0.92% 

S&P500 VIX 17.33 -11.85% 

 Phố Wall phục hồi nhờ số liệu kinh tế Trung Quốc, vấn đề Hong Kong và Brexit. Dow Jones tăng 237,45 điểm, S&P 500 

tăng 31,51 điểm, Nasdaq tăng 102,72 điểm. 

 Giá dầu tăng 4% nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc. Giá dầu Brent tương lai tăng 4,2% lên 60,7 USD/thùng. Giá 

dầu WTI tương lai tăng 4,3% lên 56,26 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay đạt kỉ lục 6 năm mới. Giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống 1.550,70 USD/ounce; giá vàng giao 

tháng 12 đạt mức 1.560,45 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay suy yếu vì bình luận của quan chức Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,035. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2247. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 106,34. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chỉ số ngành sản xuất của Trung Quốc (PMI) tăng lên mức 52.1 

trong tháng 8/2019, mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. 

 Trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam sẽ chính thức tuyên 

bố rút dự luật dẫn độ vào chiều 4/9. Quyết định này đồng nghĩa 

với chính quyền đặc khu Hồng Kông cuối cùng đã chấp nhận 

nhượng bộ đối với 1 trong 5 yêu sách do người biểu tình đưa ra. 

Điều này mang lại tâm lý tích cực cho thị trường chứng khoán châu 

Á, qua đó chỉ số hang Seng đã tăng khoảng 4% 

 Thông tin liên quan đến Brexit, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu phê 

chuẩn luật để ngăn chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đưa Anh 

ra khỏi EU mà không cần thỏa thuận. 

Highlight 


