
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.28% -0.05% 

Giá cuối ngày 974.08  100.92  

KLGD (triệu cổ phiếu)  161.15   15.37  

GTGD (tỷ đồng) 3,808.19 178.66 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

3,794,799 492,430 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

304.46 -0.69 

Số CP tăng giá 117 65 

Số CP đứng giá 111 232 

Số CP giảm giá 175 70 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

ALT 8% bằng tiền 11/09/19 

SNC 8% bằng tiền 11/09/19 

CIA 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 15.000 

đồng/cp, tỷ lệ 185:100 

11/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 RAL: Công ty Rạng Đông bị nghi 'gian dối' vụ phát tán thủy ngân ra 

môi trường. “Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 

31/8/2019 cùng với quá trình đấu tranh với Lãnh đạo Công ty, Công ty mới 

thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Hg lỏng 

(có độc tính cao hơn so với viên Amalgam)”, theo thông tin mới nhất từ 

Tổng cục Môi trường. 

 GMD: Gemadept mệt nhọc thu nợ. Tại thời điểm ngày 30/6, các khoản 

phải thu ngắn hạn của Gemadept đạt giá trị 1.052,6 tỷ đồng, tăng 11% so 

với đầu năm. Đây cũng là nhóm tài sản chi phối phần lớn tài sản ngắn hạn 

(69,4%) của doanh nghiệp này. So với một số doanh nghiệp trong ngành 

dịch vụ cảng, Gemadept có quy mô các khoản phải thu ngắn hạn khá cao 

trong cơ cấu tài sản. 

 MSN: Masan sắp phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu ra đại chúng. Tên 

trái phiếu phát hành là MSNPO2022_01 – đây là loại trái phiếu phát hành 

trực tiếp ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không 

đảm bảo bằng tài sản. Theo Masan, mục đích phát hành trái phiếu lần này 

nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. 

 NLG: Nam Long sắp phát hành 1,7 triệu cổ phiếu thưởng cho nhân 

viên. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quĩ khen thưởng, phúc lợi căn cứ 

theo báo cáo kiểm toán năm 2018. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị 

hạn chế chuyển nhượng. 

 VIC: Sản lượng ô tô sản xuất của VinFast trong tháng 8 không đạt kế 

hoạch. Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê TP Hải Phòng, trong tháng 8, 

sản lượng ô tô sản xuất của tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast 

không đạt kế hoạch như dự tính. Số lượng lớn xe sản xuất vẫn tập trung chủ 

yếu vào dòng xe cỡ nhỏ Fadil. Hai dòng xe Suv và Sedan đã được sản xuất 

với số lượng thấp. 

 CII: CII mời cùng lúc 2 đơn vị trong Big 4 để tư vấn. CII cho biết cho 

đến thời điểm hiện tại (09/09), Deloite và KPMG đã cơ bản hoàn thành việc 

xây dựng dòng tiền cho từng dự án riêng lẻ và đang trong quá trình hợp 

nhất thành dòng tiền của từng công ty con. Trong tháng 9/2019, 2 đơn vị tư 

vấn trên dự kiến hoàn thành việc hợp nhất dòng tiền của từng công ty con 

với dòng tiền của công ty mẹ. 

 AAA: Thống đốc bang Nebraska (Hoa Kỳ) thăm Nhựa An Phát Xanh. 

Chuyến thăm của Thống đốc đã mở ra cơ hội hợp tác lớn giữa AAA và bang 

Nebraska về thương mại và đầu tư. Nebraska là bang có nền nông nghiệp 

rất phát triển trong đó ngô là một trong những sản phẩm chủ lực. 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Không có cáo buộc điều tra chính thức nào đối với tôm của Minh 

Phú. Tờ Undercurrentnews đưa tin Minh Phú đã nói chuyện lại với Cục 

Hải quan và Biên Phòng Mỹ nhưng không có một cáo buộc chính thức nào 

và cũng không có kế hoạch kiểm toán nào được đưa ra, sau những cáo buộc 

nhằm vào Minh Phú cách đây hơn 3 tháng. 

 PGV: EVN Genco3 báo lợi nhuận tăng 10% sau soát xét, đạt 414 tỷ 

đồng 6 tháng. Theo giải trình từ phía công ty, tại thời điểm lập báo cáo 

quý 2/2019 (chưa soát xét), Công ty chưa có báo cáo của các công ty liên 

kết. Đến thời điểm lập báo cáo giữa niên độ (soát xét), PGV mới thực hiện 

hạch toán kế toán các khoản đầu tư vào liên kết theo phương pháp vốn chủ 

sở hữu, theo đó làm giảm doanh thu hoạt động tài chính và tăng phần lãi 

trong công ty liên kết.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

AST         295.19  HUT            1.30  

NVL           24.86  SHB            0.16  

VNM           21.00  SHAT            0.11  

VRE           20.96  TA9            0.10  

GEX           11.74  TVC            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

ITC         (26.38) PVS           (1.74) 

HPG         (12.10) VCS           (0.57) 

MSN         (10.39) PMC           (0.21) 

HDB           (9.49) TIG           (0.16) 

HVN           (7.88) BVS           (0.09) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Khu kinh tế Hải Hà 
27/09/2019 

 Thuỷ ngân ở kho bóng đèn cháy đã phát tán ra 

môi trường. Công ty Rạng Đông thừa nhận thuỷ 

ngân lỏng trong 480.000 bóng đèn huỳnh quang 

cháy đã phát tán ra môi trường, báo cáo của Tổng 

cục Môi trường nêu. 

 Sắp khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - 

Nam đầu tiên. Dự kiến cuối tuần này, Bộ GTVT sẽ 

tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cam 

Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - 

Huế. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỉ 

đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. 

 Bộ Công an truy nã nguyên giám đốc Sở Tài 

chính TP HCM. Sau khi bị khởi tố về tội danh vi 

phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ 

trốn khỏi nơi cư trú. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng tăng lãi suất huy động sẽ tác động vay sản 

xuất thế nào? Khoảng 2 tuần nay, nhiều ngân hàng 

thương mại ở TPHCM điều chỉnh lãi suất huy động trung 

và dài hạn theo hướng tăng. Dù lãi suất cho vay chịu 

nhiều sức ép nhưng thời gian vừa qua, các ngân hàng 

thương mại vẫn cố gắng ổn định lãi suất cho vay. Việc 

tăng lãi suất này chỉ tác động lên cá nhân vay, còn các 

doanh nghiệp vay sản xuất, kinh doanh thì lãi suất vẫn ổn 

định hoặc có thể giảm xuống. 

 Giá vàng tiếp tục "nổi sóng" trong tuần này? Vàng 

vừa có tuần biến động mạnh, sau khi tái lập mốc 43 triệu 

đồng/lượng thì tài sản này lại nhanh chóng đảo chiều lui 

sâu về gần 42 triệu đồng/lượng.  

 Cho vay trực tuyến xuất hiện, khiếu nại tăng vọt. 

Không chỉ các ngân hàng, công ty tài chính có tỉ lệ khiếu 

nại lớn, việc xuất hiện các mô hình cho vay trực tuyến 

với quy mô ngày càng "nở nồi", khiến các khiếu nại 

không ngừng tăng theo cho nhóm sản phẩm dịch vụ được 

xếp vào loại nhạy cảm này. 

TIN VĨ MÔ 

 FTSE Vietnam Index thêm mới VJC, loại CII trong kỳ review quý 3/2019. Sau đợt cơ cấu này, danh mục FTSE Vietnam 

Index vẫn giữ nguyên con số 20 cổ phiếu Việt Nam. Theo ước tính, VJC sẽ chiếm tỷ trọng 4,88% trong danh mục FTSE Vietnam 

ETF, tương ứng được quỹ mua vào khoảng 14,2 triệu USD (2,53 triệu cổ phiếu). 

 Khối tự doanh CTCK mua ròng trong tuần đầu tháng 9, bán ròng trở lại ETF E1VFVN30. Cụ thể, họ mua ròng trở lại 

13,6 triệu cổ phiếu, trị giá 425 tỷ đồng, trong khi bán ra 8,34 triệu cổ phiếu, trị giá 283 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 

5,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 141 tỷ đồng. 

 Công ty sản xuất đồ gia dụng Elmich và sở hữu Vang Đà Lạt đưa cổ phiếu lên UPCoM. Hôm nay (9/9), Công ty Cổ phần 

Megram chính thức đưa 44 triệu cổ phiếu MEG giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu 

tiên 12.000 đồng/cp. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.797 0.26% 

Hang Sheng 26.690 0.66% 

Nikkei 225 21.199 0.54% 

Kospi 2.009 0.22% 

Shanghai 2.999 0.46% 

SET 1.670 0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.44 0.05% 

USD/CNY 7.11 -0.48% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.56 0.00% 

S&P500 VIX 15 -7.81% 

 Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang vào ngày thứ Sáu sau dữ liệu việc làm gây thất vọng. Chỉ số Dow Jones tiến 0.3%, chỉ 

số S&P 500 nhích 0.1% và chỉ số Nasdaq Composite lùi 0.2%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau một tuần giảm mạnh. Giá dầu WTI tăng 0,7% lên 56,9 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,3% 

lên 61,8 USD/thùng. 

 Giá vàng ngày hôm nay giảm nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.505,90 USD/ounce; giá 

vàng giao tháng 12 giảm 0,06% xuống 1.514,65 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,1023. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2287. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 106,92. 

 Trung Quốc bơm tiền "khủng" để thúc đẩy kinh tế. PBOC cho biết sẽ giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc - lượng tiền mặt mà một 

ngân hàng cần phải giữ trong két sắt mình - xuống 0,5 điểm phần trăm từ ngày 16-9 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang tăng 

trưởng chậm lại giữa lúc thương chiến với Mỹ leo thang. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố tối thứ 6 

tuần trước gây thất vọng thị trường. Cụ thể chỉ 130k lao động 

mới tham gia thị trường trong tháng 8/2019, thấp hơn số 164k của 

tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp thị trường lao động Mỹ 

giảm tăng trưởng. Mặt khác tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 

3,7%. 

 Vốn đầu tư FDI trên toàn thế giới đang trở nên ảo hơn. Cụ thể, 

hơn 1/3 tổng vốn đầu tư không nhằm mục đíhc tăng trưởng mà chỉ 

kiếm những thị trường ưu đãi thuế nhằm tăng trưởng lợi nhuận, điều 

này khó nhận thấy với thị trường chung nhưng là nguy cơ suy thoái 

cho thị trường trong trung hạn  

Highlight 


