
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.83% -1.73% 

Giá cuối ngày 852.91 106.94 

KLGD (triệu cổ phiếu)  265.77   43.33  

GTGD (tỷ đồng) 4,438.44  395.05  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-890,340 -100,650 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

113.28 -0.09 

Số CP tăng giá 182 75 

Số CP đứng giá 88 226 

Số CP giảm giá 176 64 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HUG 60% bằng tiền 21/05/20 

DHA 20% bằng tiền 21/05/20 

TIX 12,5% bằng tiền 21/05/20 

TDN 10% bằng tiền 22/05/20 

DVW 20% bằng tiền 22/05/20 

SAS 15% bằng tiền 22/05/20 

PDR 13% bằng cổ phiếu 22/05/20 

D2D 15% bằng tiền 25/05/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.214 tỷ đồng, 

giảm 1% so với năm 2019. Tổng tài sản tăng 12,7% lên 425.132 tỷ đồng. 

Ngân hàng sẽ kiểm soát nợ xấu dưới 3%. 

 PNJ: Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận lỗ 89 tỷ đồng trong tháng 4, trong khi 

cùng kỳ năm trước lãi 53 tỷ đồng. Doanh thu thuần tháng 4 giảm 47% xuống 

501 tỷ đồng. 

 HAG:  Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT 

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến bán toàn bộ hơn 803.000 cổ phiếu đang nắm 

giữ, tương ứng 0.09% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp 

lệnh, mục đích nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.  

 PTC: Công ty Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sẽ mua Khách sạn Bưu điện 

Nha Trang. PTC dự kiến mua không quá 980.000 cổ phiếu, tương đương 

49% vốn Khách sạn Bưu điện Nha Trang với giá không quá 67.000 đồng/cp.  

 VHM: Vinhomes trình cổ đông kế hoạch năm 2020 với doanh thu 97.000 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 27% so 

với thực hiện năm trước. 

 NVL: Tập đoàn Novaland đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 8% lên 3.650 tỷ 

đồng năm nay. Doanh thu thuần dự kiến đạt 14.877 tỷ đồng, tăng 36% so 

với thực hiện năm trước. 

 MWG: Đầu tư Thế Giới Di Động giảm kế hoạch lợi nhuận xuống 3.450 

tỷ đồng, giảm 28,6% so với kế hoạch ban đầu và giảm 10% so với năm 2019. 

Kế hoạch doanh thu là 110.000 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch ban đầu 

nhưng vẫn tăng 7,7% kết quả năm 2019. 

 HDB: Từ ngày 20/4 đến 19/5, Giám đốc tài chính Phạm Văn Đẩu không 

mua cổ phiếu nào trong số 500.000 đơn vị đăng ký do thay đổi kế hoạch 

sử dụng nguồn vốn. Ông Đẩu hiện nắm giữ 42,3 triệu cổ phiếu, tương đương 

4,3% vốn HDBank. 

 SHI:  Bà Đào Lệ Phương, vợ của Phó Tổng giám đốc Nhữ Văn Hoan 

đăng ký bán toàn bộ 877.603 cổ phiếu CTCP Quốc tế Sơn Hà, tương 

đương 1% qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 8/5 đến 28/5. 

 PLP: Ông Huỳnh Cảnh Phúc đã mua 830.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng 

nắm giữ lên gần 2 triệu đơn vị, tương đương 7,9% vốn CTCP Sản xuất và 

Công nghệ nhựa pha lê . Ngày thực hiện giao dịch và trở thành cổ đông lớn 

là 15/5. 

 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ghi nhận  doanh thu thuần quý 1 đạt 

2.844 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của 

công ty giảm 33% xuống 58 tỷ đồng.  

 ACV: Thủ tướng giao ACV là nhà đầu tư dự án nhà ga T3 sân bay Tân 

Sơn Nhất trị giá 10.990 tỷ đồng. Dự án có công suất 20 triệu hành khách/năm, 

được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV. Thời gian thực hiện dự án 

50 năm, tiến độ xây dựng được xác định là 37 tháng.   

 CET: Bà Cao Thị Thu Thủy đã mua 178.800 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 324.100 cổ phiếu, tương đương 5,4% vốn CTCP Tech – Vina. Ngày trở 

thành cổ đông lớn là 13/5. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           95.36  LHC            1.02  

FUEVFVND           78.20  SHB            0.26  

VNM           52.14  PVI            0.19  

VCB           24.25  PLC            0.14  

KBC           17.19  DHT            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (39.70) VCS           (0.66) 

DPM         (23.92) DGC           (0.26) 

VJC         (13.08) PGS           (0.25) 

BFC         (12.95) VCG           (0.23) 

E1VFVN30         (12.70) SHS           (0.18) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

Hạ Long Quảng Ninh 
09/06/2020 

HSX 
Công ty Cổ phần Công trình đô thị 

Bến Tre 
08/06/2020 

 Cuối quý III sẽ đáp ứng đủ nguồn cung con giống 

phục vụ tái đàn lợn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, tổng đàn lợn của cả nước hiện nay là 

gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% so với tổng 

đàn trước khi có dịch tả lợn châu Phi, tăng bình quân 

5,78%/tháng.  

 Bảo hiểm xe máy giá rẻ bán tràn lan, doanh 

nghiệp sẽ bị xử phạt. Cục Quản lý, giám sát bảo 

hiểm vừa yêu cầu các doanh nghiệp bán bảo hiểm 

chủ động rà soát việc triển khai bán bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đồng 

thời, các DN phải đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, 

điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm 

bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

 Chính phủ đề nghị Quốc hội giảm thuế thu nhập 

cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thủ tướng đề 

nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một 

số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới. 

Trước tiên, Chính phủ đề nghị Quốc hội miễn, giảm 

một số nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với lĩnh vực, 

đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chính phủ trình Quốc hội thông qua Hiệp định 

EVFTA, sớm tận dụng cơ hội xuất khẩu hàng hóa 

sau đại dịch. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng 

trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã, đang và sẽ có 

những tác động bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam nói 

chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng", 

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết. 

 Xuất khẩu thép giảm 4 tháng liên tiếp, tiêu thụ 

trong nước sẽ phục hồi từ tháng 5. Sản xuất và bán 

hàng các sản phẩm thép trong nước 4 tháng năm đều 

giảm 8,4% và 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong 

đó, xuất khẩu thép các loại giảm 25%. Tuy nhiên, từ 

giữa quý II, sản xuất và bán hàng thép trong nước, đặc 

biệt là thép xây dựng, có thể khởi sắc nhờ dịch bệnh đã 

được kiểm soát và gói đầu tư công sẽ được triển khai. 

 Cấp bách tăng vốn cho các 'ông lớn' ngân hàng để 

đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định mới. 

Ngay đầu năm 2020, các NHTM cổ phần do Nhà nước 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và Agribank cần bổ sung 

một lượng vốn khá lớn. Với vai trò và vị trí của các 

ngân hàng, tăng trưởng tín dụng bị giảm sẽ có tác động 

tiêu cực đến tăng trưởng nền kinh tế, GDP năm 2020 

khó đạt được kế hoạch. 

TIN VĨ MÔ 

 Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sụt giảm mạnh trong quí I. Kết thúc quí I/2020, lợi nhuận sau thuế 9 doanh 

nghiệp bảo hiểm niêm yết đạt 462 tỉ đồng, giảm 51,1% so với cùng kì 2018. Trong đó, có 5 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 

tăng trưởng âm như Tập đoàn Bảo Việt (giảm 72%), PVI (giảm 61%), Bảo hiểm Bảo Minh (giảm 13%)… 

 VietBank trình niêm yết HoSE, phát hành gần 63 triệu cổ phiếu. Theo tờ trình, ngân hàng đã đủ điều kiện để niêm yết 

trên sàn HoSE và trình giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cụ thể khi thời cơ và điều kiện thị trường cho phép. 

 Cổ phiếu LMH của Landmark Holding sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Hose vừa quyết định hủy niêm yết tất 

cả gần 25,63 triệu cổ phiếu LMH từ ngày 19/6/2020. Lý do hủy niêm yết do kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo 

tài chính năm 2019 của công ty – thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



   v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 24.575 1.52% 

S&P 500 2.972 1.67% 

Nikkei 225 20.669 0.36% 

Kospi 2.002 0.65% 

Hang Sheng 24.399 0.05% 

SET 1.322 0.94% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 99.32 0.20% 

USD/CNY 7.09 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -1.50% 

S&P500 VIX 27.99 -8.32% 

 Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư kì vọng vào sự hồi phục kinh tế và nhiều bang nới lỏng các qui định 

phong tỏa. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng của thị trường. Dow Jones tăng 1,5%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng 

lần lượt 1,7% và 2,1%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng kéo dài dù nhu cầu xăng chững lại. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,18% lên 33,55 USD/thùng. 

Giá dầu Brent cũng tăng 0,47% lên 35,97 USD/thùng 

 Giá vàng hôm nay giữ vững mức cao trước làn sóng kích thích kinh tế gần đây. Giá vàng giao ngay giảm 0,14% xuống 

1.746,40 USD/ounce; vàng giao tháng 6 giảm 0,15% xuống 1.749,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trước sức mạnh của đồng tiền chung châu Âu. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 

1,0979. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,2235. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 107,60. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Anh lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất âm. 

Cụ thể, trái phiếu đáo hạn vào tháng 7/2023 của Anh được phát hành 

với lợi suất trung bình -0,003%. Mặc dù các nhà đầu tư sẽ nhận được 

một khoản thanh toán lãi hàng năm là 0,75%, song họ đã trả cao hơn 

mệnh giá trái phiếu nên thực tế lợi nhuận bằng tiền mặt mà họ nhận 

được sẽ ít hơn số tiền họ đã cho vay. 

 Eurozone: Lạm phát sau điều chỉnh tháng 4/2020 thấp nhất gần 

4 năm. Số liệu này đã được Eurozone điều chỉnh lại so với ước tính 

tăng 0,4% ban đầu vì giá năng lượng giảm mạnh hơn dự kiến do tác 

động từ dịch COVID-19 và cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Saudi 

Arabia. 
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