THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.06%

0.67%

Giá cuối ngày

980.00

102.35

KLGD (triệu cổ phiếu)

198.00

22.57

GTGD (tỷ đồng)

4,905.50

363.03

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-11,910,760

-164,472

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-227.9

-18.98

Số CP tăng giá

159

92

Số CP đứng giá

90

216

Số CP giảm giá

151

58

 VIC: Vinpearl Air muốn cất cánh từ tháng 7/2020 với 6 máy bay. Cũng
theo hồ sơ của doanh nghiệp gửi cơ quan chức năng, trung bình hãng sẽ
tăng khai thác thêm 6 máy bay/năm và đến năm 2024 đội bay của hãng sẽ
đạt 30 chiếc (bao gồm 21 máy bay thân hẹp và 9 máy bay thân rộng). Đến
năm 2026, con số này sẽ là 42 chiếc
 KOS: Kosy điều chỉnh giảm 25% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán.
Theo đó, số liệu sau kiểm toán, doanh thu không có nhiều thay đổi, đạt
569,2 tỷ đồng, tăng 77,13% so với nửa đầu năm ngoái. Trong khi đó lợi
nhuận sau thuế bị điều chỉnh giảm hơn 25%, xuống còn 13,4 tỷ đồng từ
mức 17,9 tỷ đồng theo số liệu trên báo cáo công ty tự lập.
 PLX: Petrolimex lần thứ 3 liên tiếp là 'quán quân' doanh thu trong 50
công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Petrolimex tiếp tục duy trì vị thế quán
quân doanh thu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng doanh thu
năm 2018 đạt hơn 191.900 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận
hợp nhất 2018 là 5.093 tỷ đồng.
 TCB: Techcombank phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu ESOP không hạn
chế chuyển nhượng. TCB công bố phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu ESOP,
tương ứng 0,1% vốn. Trong đó, 325.000 cổ phiếu dành cho cán bộ, nhân
viên nước ngoài và hơn 3,2 triệu cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên Việt Nam.
Giá bán là 10.000 đồng/cp, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông
qua. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện
là trong năm nay, khi được UBCKNN phê duyệt. Dự kiến sau phát hành,
vốn điều lệ Techcombank đạt 35.001 tỷ đồng.
 CTF: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Trung Chánh
đăng ký bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn qua
phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 21/8 đến 19/9.
 HAH: CTCP Transimex đã bán 403.090 cổ phiếu qua phương thức
giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 16/7 đến 14/8. Sau giao
dịch, Transimex nắm giữ 52.415 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn. Chủ tịch
HĐQT Transimex, Bùi Tuấn Ngọc là Thành viên HĐQT tại Vận tải và Xếp
dỡ Hải An.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

VPI

16% bằng tiền

19/08/19

DNA

5% bằng cổ phiếu

19/08/19

GHC

20% bằng tiền

19/08/19

VCS

20% bằng tiền

20/08/19

DNE

11% bằng tiền

20/08/19

VFG

10% bằng tiền

22/08/19

HST

3,5% bằng tiền

22/08/19

MCH

15% bằng cổ phiếu

23/08/19

TVH

21,91% bằng tiền

23/08/19

 ATG: An Trường An điều chỉnh tăng lỗ thêm 15 tỷ đồng, kiểm toán
nêu vấn đề nhấn mạnh. Theo số liệu trên BCTC công ty tự lập, An Trường
An lỗ hơn 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, sau kiểm toán, số lỗ bị
điều chỉnh tăng thêm 15,8 tỷ đồng, thành 16,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do
kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí trích lập dự phòng phải thu của khách
hàng chưa thu hồi được công nợ, số tiền hơn 15,8 tỷ đồng

TIN SÀN HNX
 VOC: Không ai đăng ký mua, SCIC huỷ đợt đấu giá trọn lô 36,3% vốn
Vocarimex. SCIC vừa thông báo hủy bán đấu giá trọn lô hơn 44,2 triệu cổ
phiếu VOC, vào ngày 15/8 đến đây. Nguyên nhân, đến hết thời hạn đăng ký
và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 14/8/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham
dự đấu giá.
 BED: Ngày 13/8, Ủy viên HĐQT Lê Trường Kỹ đã mua 207.300 cổ phiếu
nhằm nâng lượng sở hữu lên 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 37,1% vốn.
 PXL: Đấu giá PVC Bình Sơn, dự kiến thu về 171 tỷ đồng. Hiện PXL nắm
giữ hơn 17,1 triệu cổ phiếu PVC Bình Sơn, tương đương 46,86% vốn. Công
ty sẽ bán đấu giá toàn bộ phần vốn này với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp.
Thời gian thực hiện trong quý III-IV.
CTW: Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đăng ký bán 3,6 triệu cổ

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 VFM huy động vốn 2 quỹ ETF cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính. VFM dự kiến sẽ phát hành 2 chứng chỉ quỹ
mới bao gồm VN-Diamond Index và VN-Finance. VN-Diamond Index tập trung vào các cổ phiếu room ngoại đã đầy hơn 90%.
VN-Capped Financial Index sẽ tập trung vào các cổ phiếu ngành tài chính như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.
 HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết của CTIN. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần
đầu của CTCP Viễn Thông – Tin học Bưu điện. Khối lượng cổ phiếu đăng ký là gần 32,2 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán ICT.
 36 triệu hợp đồng phái sinh được giao dịch sau 2 năm. Sau 2 năm, thị trường bước đầu được nhà đầu tư đón nhận và có bước
phát triển ấn tượng. Chứng khoán phái sinh góp phần tích cực vào việc giữ chân dòng vốn trên thị trường, đồng thời thu hút sự
quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô
GDP. Cụ thể, số doanh nghiệp này thuộc 2 nhóm:
Thứ nhất, là doanh nghiệp đã đi vào hoạt động
nhưng lâu nay không cung cấp số liệu cho cơ quan
thống kê. Thứ hai, là doanh nghiệp mới đi vào hoạt
động nhưng Tổng cục Thống kê chưa kịp thời cập
nhật số liệu đầy đủ trong khi các doanh nghiệp này
đã có tên trong danh sách của Tổng cục Thuế.
 Đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ
bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, báo cáo của Đoàn
giám sát đề nghị bãi bỏ ngay các Quỹ bảo trì đường
bộ T.Ư và địa phương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát
triển doanh nghiệp; Quỹ hỗ trợ người nhiễm
HIV/AIDS; Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao
phục vụ kinh tế và Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài; Quỹ Phòng chống
chống thiên tai. Một số quỹ trong quá trình thực hiện
các chức năng nhiệm vụ không mang lại hiệu quả kỳ
vọng, hoặc rất khó đánh giá hiệu quả một cách tích
cực, không đạt được mục tiêu hoặc phải thay đổi
mục tiêu, hoặc chỉ thực hiện được một số nhiệm vụ
đặt ra theo quy định.

 Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất
trong các thị trường lớn. Kim ngạch nhập khẩu từ thị
trường Trung Quốc đạt 42,5 tỷ USD trong 7 tháng qua,
chiếm tỷ trọng 29,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt
Nam trong 7 tháng năm 2019 và tăng mạnh 18,4% so với
cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng trưởng cao nhất trong
số các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu.
 Doanh nghiệp không đồng thuận đề xuất giảm giờ
làm. Góp ý cho Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được
Bộ Lao đông Thương binh & Xã hội xây dựng, các doanh
nghiệp đều đồng loạt lên tiếng về đề xuất giảm giờ làm
chính thức, hạn chế giờ làm thêm. Các doanh nghiệp cho
rằng tăng giờ làm thêm là đi ngược xu hướng phát
triển. Việc giảm giờ làm khiến doanh nghiệp phải để lao
động làm thêm, khiến chi phí tăng.
 Nhiều dự án tỷ USD ngành điện thong thả... về đích.
Hàng loạt dự án trong danh sách dự án tỷ USD do nhà
đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư cũng trong tình trạng
tương tự, không 9 - 10 năm, thì cũng đã 5 - 7 năm nằm
chờ. Một trong những vướng mắt lớn nhất khiến các dự
án BOT ngành điện chậm trễ, thậm chí là ì ạch trong triển
khai là tính phức tạp của dự án.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VNM
64.58
TNG
0.31
VIC
16.54
PVS
0.23
PLX
14.19
SHS
0.17
MSN
13.17
SD9
0.13
PVD
9.54
HUT
0.12
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
HPG
VJC
E1VFVN30
DXG
VPI

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(99.03)
(51.76)
(44.87)
(34.81)
(20.98)

VCS
INN
BVS
VKC
CPC

(18.50)
(1.01)
(0.22)
(0.14)
(0.13)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Liên doanh Alumina
(Campuchia - Việt Nam)

19/08/2019

Công ty Cổ phần Khoáng sản
Tuyên Quang

22/08/2019

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

23/08/2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Bắc Kạn

06/09/2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Cần Thơ

19/08/2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế
Domesco (đấu giá trọn lô)

30/08/2019
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TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm phiên cuối tuần, trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc hồi phục, làm dịu nỗi lo ngại về
suy thoái kinh tế toàn cầu. Dow Jones tăng 1,2%, S&P 500 tăng 1,4%, Nasdaq Composite nhích khoảng 1,7%.
 Giá xăng dầu hôm nay tăng gần 1% trong bối cảnh thị trường kì vọng những biện pháp thích thích nền kinh tế của các ngành
hàng trung ương giúp xoa dịu nỗi lo tăng trưởng chững. Giá dầu WTI tăng 0,7% lên 55,2 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,6%
lên 59 USD/thùng.
 Giá vàng ngày hôm nay giảm trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống
1.509,60 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,22% xuống 1.520,20 USD.
 Tỷ giá đồng USD hôm nay tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1094. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD tăng 0,06% lên 1,2157. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,1% lên 106,47.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones

25.886

1.20%

Hang Sheng

25.734

0.94%

Nikkei 225

20.368

0.64%

Kospi

1.927

-0.58%

Shanghai

2.824

0.29%

SET

1.631

1.71%

98.2

0.06%

7.0428

0.14%

US 10Y Bond Yield

1.562

1.45%

S&P500 VIX

18.47

-12.80%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu

Highlight
 Nhật Bản là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều
nhất. Nhật Bản đã vượt Trung Quốc về giá trị lượng trái phiếu Bộ
Tài chính Mỹ nắm giữ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc leo thang. Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo trong tháng
6, Nhật Bản đã mua thêm 21,9 tỷ USD các loại trái phiếu chính phủ
Mỹ, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 1.112 tỷ USD
 Mỹ cho Huawei thêm 3 tháng để nhập hàng từ các nhà cung
ứng Mỹ. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ cho phép các công ty Mỹ
tiếp tục làm ăn với Huawei sau ngày 19.8 như giới hạn trước đó,
giúp giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng của Huawei, bao gồm
cả các hệ thống mạng lưới vận hành ở vùng nông thôn nước Mỹ.

