
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.09% 0.02% 

Giá cuối ngày 976.79  100.96  

KLGD (triệu cổ phiếu)  159.54   15.53  

GTGD (tỷ đồng) 3,136.98 208.63 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,319,450 -314,009 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-116.19 -7.25 

Số CP tăng giá 130 65 

Số CP đứng giá 100 249 

Số CP giảm giá 172 52 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

DMC 25% bằng tiền 09/09/19 

HAD 15% bằng tiền 10/09/19 

TDC 12% bằng tiền 10/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: VPBank chốt phương án mua 50 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 

xấp xỉ 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Nghị quyết cũng 

cho biết ngân hàng sẽ mua cổ phiếu trong khoảng giá từ 20.000 đồng – 

24.000 đồng/cổ phiếu và thời gian mua sẽ được thực hiện trong quý IV. 

Nguồn vốn dùng mua cổ phiếu quỹ sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận chưa 

phân phối. 

 HPG: Tiêu thụ thép Hòa Phát tăng trong tháng 8, tiếp tục dẫn đầu thị 

phần. Tháng 8 vừa qua, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ 

193.000 tấn, tăng 7,6% so với cùng kì năm trước. Với kết quả này, Hòa 

Phát tiếp tục dẫn đầu thị phần với tỷ trọng khoảng trên 25%. 

 HBC: Xây dựng Hòa Bình muốn rót 850.000 USD lập công ty con tại 

Myanmar. Công ty con Halcyon - Hoa Binh Construction Company 

Limited (H&H) có tổng vốn đầu tư hơn 1,06 triệu USD, tương đương 24,65 

tỉ đồng; trong đó Xây dựng Hòa Bình góp 80%. 

 MBB: MB mua lại 524 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2018. Cụ thể, 

ngân hàng đã mua lại 524 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá, trong tổng số 

gần 2.995 tỷ đồng phát hành năm 2018. Ngân hàng đã chi 554,2 tỷ đồng để 

mua lại lượng trái phiếu trên, mua lại 61% từ quỹ đầu tư, 36% từ nhà đầu 

tư cá nhân và 3% doanh nghiệp.  

 BWE: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đã bán 

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

thuận, từ ngày 3/9 đến 4/9. Được biết, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Quỳnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trí là thành viên HĐQT tại 

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương. 

 NTL: Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ Phó Tổng giám đốc Đinh Đức Tiệp đăng 

ký bán 1,8 triệu cổ phiếu nhằm giảm lượng sở hữu còn 9,2 triệu cổ phiếu, 

tương đương 15,1% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, 

từ ngày 10/9 đến 9/10. 

 HRC:  Nhằm thực hiện liên kết sản xuất kinh doanh,HRC đấu giá gần 

225 ha cao su với giá khởi điểm gần 12 tỷ đồng ngay trong tháng 9/2019. 

Phần lớn lượng cao su thanh lý sẽ được bán đấu giá công khai với giá bình 

quân gần 42 triệu đồng/ha. 

 LDG: LDG Group công bố kế hoạch 5 năm tới, tự tin vượt kế hoạch 

lợi nhuận 2019. Với kế hoạch này, LDG Group đặt tham vọng sẽ trở thành 

Doanh nghiệp tỷ đô với tỷ suất doanh thu lợi nhuận vượt trội dựa trên quỹ 

đất sạch có thể triển khai dự án trong vòng 5 năm tới. 

TIN SÀN HOSE 

 CTR: Công trình Viettel chấm dứt đầu tư tại 4 thị trường nước ngoài. 

Ngày 04/09, HĐQT của CTR đã quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại Haiti, 

Burundi, Cameroon và Tazania. quyết định này được đưa ra trên nguyên tắc 

bảo toàn và phát triển vốn. Theo đó, người đại diện vốn của các công ty con 

kể trên có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể công ty theo đúng quy định. 

 LTG: Lộc Trời bị truy thu thuế và phạt gần 12 tỷ đồng. Ngày 29/08/2019, 

Tổng Cục thuế An Giang ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế năm 

2018 đối với LTG với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền 

chậm nộp thuế và giảm khấu trừ gần 12 tỷ đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PVT             6.71  SHS            0.53  

PLX             6.34  PVI            0.44  

BMP             6.22  DGC            0.24  

VIC             4.46  TNG            0.15  

NVL             4.29  AMV            0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (34.12) PVS           (7.96) 

HDB         (12.68) DTD           (0.69) 

VCB         (10.23) NDN           (0.45) 

SSI           (9.59) BVS           (0.14) 

VJC           (9.55) DNP           (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 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Khu kinh tế Hải Hà 
27/09/2019 

 Bancassurance tiếp tục tăng trưởng. Thống kê của 

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, trong 

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của bancassurance 

ước đạt 8.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,2% trong 

tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân 

thọ. Cũng theo IAV, trong năm 2019, ngành bảo 

hiểm đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng doanh thu 

20% so với năm 2018. 

 Tin vui cho ngành du lịch: Tăng 4 bậc trong bảng 

xếp của WEF, Việt Nam là nước tiến nhanh nhất 

trong ASEAN. Báo cáo năng lực cạnh tranh ngành 

lữ hành và du lịch 2019  do Diễn đàn Kinh tế thế giới 

công bố Việt Nam tăng hạng từ vị thứ 67 lên 63. 

 Đồng Nai lập kỷ lục xuất siêu. Cục Thống kê Đồng 

Nai cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng 

năm 2019 của tỉnh đạt 12,76 tỷ USD, tăng 5,22% so 

cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập 

khẩu 8 tháng đạt 10,66 tỷ USD, tăng 1,11%. Đây là 

năm thứ 7 liên tiếp Đồng Nai xuất siêu và mỗi năm 

đều thiết lập kỷ lục mới. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bất chấp áp lực quốc tế gia tăng, VND vẫn cứ mạnh 

lên. Dù USD tăng giá mạnh, CNY liên tục giảm giá 

nhưng VND vẫn khá ổn định, tỷ giá giao dịch USD/VND 

giảm nhẹ về mức 23.130/23.250; và tăng 15đ/USD ở 

chiều mua vào, 20đ/USD ở chiều bán ra trên thị trường 

tự do, lên mức 23.210/23.230. Tỷ giá trung tâm tăng 

thêm 6đ/USD, lên 23.133đ/USD, còn cao hơn tỷ giá mua 

vào của các ngân hàng và tiệm cận với tỷ giá mua vào 

của NHNN.  

 Trái phiếu doanh nghiệp: “Nhà đầu tư cá nhân phải 

rất cẩn trọng”. "Nhà đầu tư cá nhân trước khi mua trái 

phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cần yêu cầu tổ 

chức môi giới, phát hành cung cấp chi tiết thông tin", đại 

diện vụ chức năng Bộ Tài chính khuyến nghị. 

 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019. Quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy 

định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu 

đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019;... 

là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019. 

TIN VĨ MÔ 

 Không có giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai TPCP trong tháng 8. Trong tháng 8/2019, giao dịch trên thị trường chứng 

khoán phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 77,318 hợp đồng/phiên giảm 22.65% so với 

tháng trước. 

 BSC: Việc đón đầu KQKD quý III chưa thể là động lực bứt phá của thị trường. Thị trường sẽ có những vận động đón đầu 

KQKD quý III vào nửa cuối tháng 9, dù vậy đây chưa thể là động lực bứt phá khi những thông tin bất lợi từ thế giới vẫn còn 

phía trước. Vùng vận động giá VN-Index tháng 9 tiếp tục trong khoảng 965 điểm - 1.015 điểm. 

 VDSC: “Mặc dù khối ngoại đang bán ròng mạnh, nhưng Việt Nam vẫn hấp dẫn hơn so với các thị trường khu vực”. Thị 

trường Việt Nam bị bán ròng ít nhất so với các thị trường còn lại. Bối cảnh vĩ mô tích cực và khả năng duy trì đồng bản tệ ổn 

định có vẻ đang là điểm cộng để Việt Nam có sức hút với dòng tiền dài hạn của NĐT nước ngoài. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.728 1.41% 

Hang Sheng 26.516 -0.03% 

Nikkei 225 21.178 0.26% 

Kospi 2.013 0.39% 

Shanghai 2.986 0.96% 

SET 1.670 0.67% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.41 -0.54% 

USD/CNY 7.15 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.56 6.12% 

S&P500 VIX 17.33 -6.12% 

 Phố Wall tăng hơn 1% do Mỹ và Trung Quốc nhất trí đàm phán thương mại tại Washington trong tháng 10. Dow Jones tăng 

372,68 điểm, S&P 500 tăng 38,22 điểm, Nasdaq tăng 139,95 điểm. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ giảm và nhà đầu tư kì vọng tiến trình giải quyết căng 

thẳng Mỹ - Trung kết thúc. Giá dầu WTI tăng 0,2% lên 56,5 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,4% xuống 61,4 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay dứt đà tăng, giảm tới 2% trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1.518,70 

USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 tăng 0,06% lên 1.526,45 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay vẫn suy yếu sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ được công bố. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% 

lên 1,1035. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,2323. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 107,01. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại vào đầu tháng 

10/2019. Trung Quốc thông báo các quan chức thương mại sẽ đến 

Washington vào đầu tháng 10/2019 để đàm phán với Mỹ, có khả năng 

khởi động lại các cuộc đàm phán vốn đã chững lại sau nhiều tuần bất 

ổn và leo thang căng thẳng. Nhờ thông tin trên, hợp đồng tương lai 

S&P 500 tăng 0.7%. Đồng Nhân dân tệ ở Hồng Kông tăng giá, trong 

khi các kênh trú ẩn an toàn như Yên Nhật và vàng suy yếu. 

 Trump thừa nhận chứng khoán bị ảnh hưởng vì thương chiến. 

Ông Trump nói cuộc chiến thương mại với Trung Quốc làm tổn 

thương thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng phải làm vì nền kinh tế. 

Trước đây, ông Trump cũng từng nói rằng chỉ số Dow Jones sẽ cao 

thêm hơn 10.000 điểm nếu FED tăng lãi suất vào năm ngoái. Ông vốn 

thường xuyên chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell. 
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