THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.29%

0.47%

Giá cuối ngày

997.26

103.50

KLGD (triệu cổ phiếu)

152.99

19.84

GTGD (tỷ đồng)

3,807.56

321.34

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-4,043,990

-724,881

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-87.54

-9.09

Số CP tăng giá

141

59

Số CP đứng giá

98

237

Số CP giảm giá

161

70

 VCB: Vietcombank muốn mua lại toà tháp trên lô đất hơn 1.100 m2
tại 11 Láng Hạ, Hà Nội. Theo Bộ Xây dựng, ngân hàng được quyền mua
lại công trình và sử dụng đúng mục đích, công năng. Trường hợp
Vietcombank muốn thay đổi công năng sang chỉ sử dụng làm văn phòng để
phục vụ hoạt động của ngân hàng, ngân hàng phải được UBND Hà Nội
chấp thuận trước khi chuyển đổi và bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn.
 PVD: Kết quả đấu thầu khoan nước sâu TAD dài hạn cho Shell sẽ công
bố cuối tháng 8. Đây là chiến dịch khoan dài hạn cho Shell tại khu vực
Bongot, Brunei. Thời gian khoan dự kiến là 6 năm và có thể gia hạn thêm
4 năm, thậm chí có thể lâu hơn vì dự án của Shell thường kéo dài 18-20
năm. Giá cho thuê sẽ dao dộng khoảng 90.000-100.000 USD/ngày trong 6
năm đầu tiên, nếu tiếp tục được gia hạn thì giá cho thuê có thể tăng tiếp.
 REE: Lên tiếng về việc Platinum Victory Pte Ltd chào mua hơn 31,3
triệu cổ phiếu. REE cho biết thêm hồ sơ chào mua công khai trên đúng với
quy định. Tỷ lệ biểu quyết của vấn đề trên đạt 100%. Platinum Victory đã
nhiều lần đăng ký mua cổ phiếu REE để tăng tỷ lệ sở hữu nhưng không
thành công, lý do đơn vị này đưa ra là điều kiện thị trường không thuận lợi.
 HPG: Quỹ PENM IV đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG trong bối
cảnh giá quặng giảm 22% từ đỉnh. Quỹ PENM IV Germany Gmbh &
co.KG, liên quan đến thành viên HĐQT của Hoà Phát là ông Hans Christian
Jacobsen, đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 27/8 đến ngày
25/9/2019. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HPG do PENM IV
nắm giữ sẽ tăng lên 33,173 triệu cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ
phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 CMG: CMC Group sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho
Samsung SDS với giá 34.000 đồng/cp. CMG có kế hoạch chào bán riêng
lẻ 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư Samsung SDS Asia Pacific, tương ứng
tỷ lệ khoảng 34,69% vốn điều lệ. Giá chào bán 34.000 đồng/cp, thấp hơn
so với thị giá 41.200 đồng/cp; dự kiến số tiền thu về khoảng 850 tỷ đồng.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

MCH

15% bằng cổ phiếu

23/08/19

TVH

21,91% bằng tiền

23/08/19

SAS

8% bằng tiền

26/08/19

ACE

25% bằng tiền

26/08/19

SIC

5% bằng tiền

27/08/19

VSC

8% bằng tiền

28/08/19

GAS

23% bằng tiền

29/08/19

CAP

40% bằng tiền
10% bằng cổ phiếu

29/08/19

 HBC: Chủ tịch Hòa Bình, ông Lê Viết Hải đã mua 1 triệu cổ phiếu
HBC trong khoảng thời gian từ 15/8 đến 21/8/2019. Sau giao dịch này, ông
Lê Viết Hải đã tăng lượng cổ phiếu HBC nắm giữ lên 37,06 triệu đơn vị,
tương ứng tỷ lệ sở hữu 16,05%. Bên cạnh đó, Phó TGĐ Hòa Bình – ông
Nguyễn Văn Tịnh cũng hoàn tất việc mua vào 200 nghìn cổ phiếu và nắm
giữ 0,15% cổ phần.

TIN SÀN HNX
 S99: CTCP SCI chào bán hơn 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ
phát hành 4:1, tổng khối lượng vốn huy động dự kiến hơn 107 tỷ đồng. Số
tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để góp vốn vào CTCP SCI Lai
Châu để thực hiện đầu tư các dự án thủy điện.
 VTE: Mẹ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VTE, bà Nguyễn Thị
Lan đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận,
từ ngày 22/8 đến 18/9. Trước giao dịch, bà Lan không là cổ đông tại công ty.
 VIB: Cuộc đua hút tiền gửi tiếp tục "nóng": VIB đẩy lãi suất lên 9,1%.
áp dụng từ ngày 20-24/8, gửi kỳ hạn càng dài lãi càng lớn. Cụ thể, kỳ hạn 6
tháng có lãi suất là 8,1%/năm, và 61 tháng có lãi suất là 9,1%/năm. Như vậy
mức lãi suất này cao hơn 0,7% so với các ngày trước.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Hạn chế nguy cơ 'lái' chỉ số, cách nào? Nhiều nhà đầu tư phản ánh, thị trường chứng khoán phái sinh gần đây có rủi ro cao vì
bị “đội lái” tác động thông qua một số mã cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN30. Để hạn chế hành vi “lái” chỉ số, VN30
cần thêm các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao.
 Ngừng hoạt động hơn 9 tháng, DNY bị đưa vào diện kiểm soát. Từ ngày 23/08/2019, cổ phiếu DNY của CTCP Thép DANA
- Ý bị đưa vào diện kiểm soát theo quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chỉ được xem xét dỡ bỏ hạn chế sau khi
Công ty có giải trình về việc này.
 Ngày 22/8: CW đồng loạt giảm, thanh khoản đi xuống. Toàn bộ các CW dựa theo cổ phiếu cơ sở HPG, PNJ và MWG đều
giảm giá, trong đó, CW CPNJ1901 của Chứng khoán MB giảm đến 9,4%, CMWG1903 của Chứng khoán TP HCM giảm 6,3%,
CHPG1903 của Chứng khoán VPS giảm 7,5%.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Thiên Minh đề xuất lập hãng hàng không Cánh
Diều, bay ngay đầu năm 2020, vốn điều lệ 1.000 tỷ
đồng, tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian 50 năm kể
từ ngày quyết định chủ trương đầu tư dự án có hiệu
lực. Về quy mô, Thiên Minh đề xuất đầu tư tổng
cộng 30 máy bay tới năm 2024, trong đó, có 15 máy
bay ATR72 và 15 máy bay A320/A321.

 Xuất khẩu tôm tăng lần đầu tiên kể từ đầu 2019.
Tháng 7 là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay xuất khẩu
tôm Việt tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 334
triệu USD và tăng 13,4%. Hàng bán sang 8 thị trường
tiêu thụ lớn nhất đều tăng. Động lực đến từ việc giá tôm
nguyên liệu và xuất khẩu có xu hướng tăng, nhu cầu thị
trường cũng sôi động hơn.

 Hai sân bay lớn nhất Việt Nam nguy cơ phải đóng
cửa, có tiền không được sửa. Từ hơn 1 năm qua,
Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam không ít lần
báo cáo về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của
hạ tầng khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn) sân
bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. Dù ACV có
tiền nhưng không được sửa do vướng quy định.

 Ngành tôm có tin vui: Tôm vào Mỹ của hơn 30 doanh
nghiệp Việt thuế 0%. Mức thuế này là một tin vui chung
cho ngành tôm Việt, động lực tốt để các thương nhân tôm
Việt tiếp tục việc kinh doanh của mình, cơ hội cải thiện
cơ cấu thị trường tôm Việt. “Chắc chắn sắp tới tôm bán
vào Mỹ sẽ có tăng trưởng”.

 Bộ Chính trị yêu cầu rà soát an ninh các dự án đầu
tư nước ngoài. Bộ Chính trị cũng cho rằng, việc thu
hút, quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn còn
những tồn tại như: thể chế chính sách chưa theo kịp
yêu cầu phát triển; chính sách ưu đãi còn dàn trải, thiếu
nhất quán, không ổn định; môi trường đầu tư kinh
doanh, năng lực cạnh tranh vẫn còn hạn chế.

 Yêu cầu nhà băng kiểm soát rủi ro khi đầu tư trái
phiếu doanh nghiệp địa ốc. Cụ thể, Ngân hàng Nhà
nước cho biết, qua công tác quản lý về hoạt động ngân
hàng trong các tháng đầu năm 2019, hoạt động đầu tư trái
phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại còn
tiềm ẩn nhiều rủi ro khi một số ngân hàng có số dư đầu
tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
tài sản và tiếp tục tăng nhanh.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VIC
34.46
PVI
0.78
PVD
16.27
TNG
0.73
KBC
14.86
DGC
0.23
VHM
9.79
SLS
0.18
MSN
8.94
NDN
0.08
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
VJC
OPC
E1VFVN30
VRE
SSI

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(58.88)
(36.04)
(19.48)
(14.18)
(8.60)

PVS
SHS
VCS
CEO
BVS

(6.41)
(2.89)
(1.16)
(1.12)
(0.40)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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 Vắc Xin và Sinh
phẩm Nha Trang

06/09/2019

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

30/08/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa
Thiên Huế

04/09/2019

2

TIN THẾ GIỚI
 Phố Wall trái chiều chờ phát biểu của chủ tịch Fed tại Jackson Hole, bang Wyoming, ngày 23/8. Dow Jones tăng 49,51 điểm,
S&P 500 giảm 1,48 điểm, Nasdaq giảm 28,82 điểm.
 Giá dầu giảm trước thềm cuộc họp thường niên của Fed. Giá dầu WTI giảm 0,6% xuống 55,35 USD/thùng. Giá dầu Brent
tương lai giảm 0,6%, xuống 59,91 USD/thùng.
 Giá vàng thế giới suy yếu khi giới đầu tư chờ đợi sự rõ ràng trong chính sách của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống
1.497,00 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 giảm 0,08% xuống 1.507,25 USD.
 Tỷ giá đồng USD hôm nay ổn định sau khi giảm vì dữ liệu sản xuất đáng thất vọng. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên
1,1085. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2254. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05 % lên 106,47.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones

26.252

0.19%

Hang Sheng

26.049

-0.84%

Nikkei 225

20.612

-0.08%

Kospi

1.951

-0.41%

Shanghai

2.883

0.11%

SET

1.634

-0.29%

98.19

-0.07%

7.08

0.28%

1.61

0.09%

16.68

5.57%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield
S&P500 VIX

Highlight
 Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10 năm và 2 năm tiếp tục nghịch
đảo. Chỉ trong tháng 8/2019, 2 lần mức chênh lệch lãi suất 10 năm
và 2 năm chạm vào mức âm, phản ánh tâm lý lo sợ FED đang phải
phải sai lầm của giới đầu tư.
 Nhân dân tệ chạm đáy thấp nhất kể từ 2008 vì những phát biểu
của ông Trump. Sau khi phá thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 7 tệ
đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính vào ngày 5/8,
nhân dân tệ lại tiếp tục sụt giá đến nay đã là 6 phiên liên tiếp. Lúc
12h30 ngày 22/8 theo giờ Thượng Hải, tỷ giá nhân dân tệ giảm 0,15%,
xuống còn 7,0740 tệ đổi 1 USD và đã giảm tổng cộng 0,7% sau 5
phiên

