
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.15% -1.13% 

Giá cuối ngày 862.73 105.74 

KLGD (triệu cổ phiếu)  331.90   71.75  

GTGD (tỷ đồng) 5,468.78  754.15  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,355,687 -151,972 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-66.70 -3.33 

Số CP tăng giá 175 66 

Số CP đứng giá 103 213 

Số CP giảm giá 173 86 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SEP 20.27% bằng tiền 25/05/20 

D2D 15% bằng tiền 25/05/20 

VC2 10% bằng tiền 26/05/20 

LKW 15% bằng tiền 27/05/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng dự kiến  phát hành cổ phiếu 

quỹ cho cán bộ công nhân viên với tổng khối lượng là 17 triệu cổ phiếu, 

tương đương 0,672% tổng số lượng cổ phiếu. Giá bán dự kiến là 10.000 

đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa tối thiểu 1 năm, tối đa 

trong vòng 3 năm. 

 TEG: Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành lên kế 

hoạch cả năm 2020 lãi 64 tỷ đồng gấp 12 lần 2019. Mục tiêu doanh thu dự 

kiến đạt 511 tỷ đồng, bằng 324% thực hiện năm 2019. 

 VPS: CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam – Vipesco điều chỉnh lại số liệu 

trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 với 

lợi nhuận giảm mạnh từ hơn 13 tỷ đồng xuống chỉ còn 706 triệu đồng.  

 SVC: Chỉ tiêu lãi 2020 giảm hơn một nửa về 108 tỷ đồng. Dịch vụ tổng 

hợp Sài Gòn đặt chỉ tiêu doanh thu 2020 giảm 19% về còn 14.763 tỷ đồng. 

LNST giảm sâu hơn phân nửa xuống chỉ còn 108 tỷ. 

 HNG: Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ huy động 

vốn trái phiếu tối đa 200 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, 

không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định. 

 VND: Chứng khoán VNDirect đã mua gần 3 triệu cổ phiếu Cảng Đồng 

Nai vào ngày 13/5 và chính thức trở thành cổ đông lớn sở hữu 16,1% vốn 

công ty cảng biển này.  

 DLG: Tập đoàn Đức Long Gia Lai  ghi nhận khoản lỗ 7,4 tỷ đồng sau 

báo cáo hợp nhất kiểm toán 2019, báo cáo tự lập trước đó ghi nhận lãi 108 

tỷ đồng. Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. 

 CKG: Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang đề ra chỉ tiêu 

2020 đạt 1,053 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương 

ứng tăng 5% về doanh thu và gần như không thay đổi về lợi nhuận so với kết 

quả đạt được năm 2019. 

 HII: CTCP An Tiến Industries vinh dự được xếp hạng 1/500 doanh 

nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Namnăm 2020, vượt 4 bậc so với 

năm 2019. Đây là giải thưởng uy tín do Vietnam Report tổ chức và đánh giá. 

 HBC: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa 

Bình, ông Lê Viết Hải thông báo đăng ký mua 589.600 cổ phiếu HBC 

trong thời gian 26/5-25/6. Hiện ông Hải nắm giữ khối lượng gần 36,5 triệu 

cổ phiếu, tỷ lệ 15,8%. 

 

TIN SÀN HOSE 

 DXP: Cảng Đoạn Xá đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 18%, đạt 42 

tỷ đồng. Kế hoạch tổng doanh thu đạt gần 131 tỷ đồng giảm 14%. 

 POS: CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu 

khí Biển PTSC đặt kế hoạch mang về gần 3,483 tỷ đồng doanh thu và lãi 

sau thuế hơn 72 tỷ đồng trong năm 2020, lần lượt gấp 2.4 lần và 2.1 lần kết 

quả năm 2019. 

 ACB: Phó Tổng giám đốc Từ Tiến Phát đăng ký mua 300.000 cổ phiếu 

qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 25/5 đến 23/6. Trước giao 

dịch, ông Phát nắm giữ 37.000 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           66.37  PVI            0.31  

FUEVFVND           34.69  DP3            0.25  

VCB           25.53  PVX            0.16  

CTG           24.85  VC7            0.11  

VHM           17.75  VCS            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (77.73) SHB           (2.15) 

DBC         (27.94) BVS           (0.69) 

VRE         (27.31) SHS           (0.46) 

VIC         (23.98) PVS           (0.39) 

HSG         (20.04) PGS           (0.21) 

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 

 Du lịch và hàng không muốn kéo dài thời gian 

nghỉ hè để hồi phục hậu Covid-19, kích thích nhu 

cầu đi lịch, du lịch, giúp ngành công nghiệp không 

khói "thoát hiểm". Mùa hè là mùa làm ăn lớn nhất 

trong năm của ngành du lịch. Vì thế, doanh nghiệp 

đang lo lắng là nếu kỳ nghỉ hè rút ngắn như dự tính 

của ngành giáo dục thì du lịch sẽ không thể phục hồi 

sau COVID-19.  

 Chính thức đề xuất miễn, giảm phí bảo trì đường 

bộ cho DN vận tải. Hiện, hàng nghìn doanh nghiệp, 

hợp tác xã và hàng vạn hộ kinh doanh vận tải khách 

đang gặp khó khăn, với khoảng trên 310.000 xe hoạt 

động cầm chừng và hàng trăm nghìn người lao động 

gặp khó trong cuộc sống vì mất thu nhập. Nếu dịch 

bệnh kéo dài, chắc chắn nhiều doanh nghiệp phá sản. 

 Hỗ trợ trên 17 nghìn tỷ đồng cho 15,8 triệu người. 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào 

Ngọc Dung cho biết, tính đến ngày 20/5, các địa 

phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người 

thuộc các nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng. Tổng 

số tiền đã chi hỗ trợ cho các đối tượng tới ngày 20/5 

là 17,5 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi trả bảo hiểm 

thất nghiệp 2.000 tỷ đồng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước sẽ nới hạn mức tín dụng nếu cần 

thiết. Tuy nhiên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Đào Minh Tú cũng lưu ý rằng các ngân hàng sẽ không hạ 

chuẩn cho vay vì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho nền kinh 

tế, khi đó việc vực dậy một ngân hàng "dặt dẹo" sẽ khó 

hơn hồi phục doanh nghiệp khó khăn gấp nhiều lần. 

 Sắp có rào chắn FDI núp bóng. Trước hành vi nhiều 

doanh nghiệp FDI Trung Quốc núp bóng, nhất là nhằm 

vào khu đất có vị trí nhạy cảm, Dự thảo Luật Ðầu tư (sửa 

đổi) bổ sung hàng loạt quy định chấm dứt hoạt động đầu 

tư trong trường hợp dự án thực hiện trên cơ sở giao dịch 

giả tạo. Các quy định mới được ví như những rào chắn 

chặn đầu tư FDI trá hình. Ðại diện Bộ KH&ÐT cho biết. 

 Nửa đầu tháng 5, Việt Nam tiếp tục nhập siêu 960 

triệu USD. Sau chuỗi thặng dư liên tục trong 3 tháng đầu 

năm, cán cân thương mại của Việt Nam đã đổi chiều, 

thâm hụt 930 triệu USD trong tháng 4. Luỹ kế từ đầu năm 

đến hết ngày 15/5, cán cân thương mại của Việt Nam 

thặng dư 1,84 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục có thế mạnh 

xuất khẩu ở một số mặt hàng như: Máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện; Điện thoại các loại và linh kiện; 

Hàng dệt may… 

 

TIN VĨ MÔ 

 Phiên đáo hạn phái sinh đặc biệt: Bất ngờ 2 phút cuối ATC, liệu có đặt nhầm lệnh? Đóng cửa phiên giao dịch, hợp đồng 
VN30F2005 tăng kịch trần lên 864 điểm. Trạng thái này đối lập với ba hợp đồng VN30F2006, VN30F2009 và VN30F2012 khi 
cả ba mã này đều giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở là VN30-Index đóng cửa ở 815,55 điểm. Như vậy, mức chênh lệch giữa 
VN30-Index và VN30F2005 là 48,45 điểm. Đây là điều chưa từng thấy trong các phiên đáo hạn hợp đồng tương lai trước đó. 

 UBTVQH kiến nghị điều chỉnh giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 5%, để phù hợp và thống nhất với khái 
niệm cổ đông lớn theo qui định trong Luật Chứng khoán, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp lí của các cổ đông thiểu số, nhóm 
cổ đông trong doanh nghiệp. Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh sự thay đổi quá lớn. 

 Asia Frontier Capital: Chứng khoán Việt Nam dẫn dắt đà hồi phục của khu vực cận biên Châu Á. AFC cho rằng sự hồi 
phục mạnh mẽ của TTCK Việt Nam và Pakistan không chỉ bởi các nhà đầu tư đón đầu sự mở cửa của nền kinh tế mà còn do 
định giá hấp dẫn của các thị trường này. Trong báo cáo được phát hành vào tháng trước, AFC từng nhấn mạnh "Lựa chọn cổ 
phiếu Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi định giá đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm". 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 24.474 -0.41% 

S&P 500 2.948 -0.78% 

Nikkei 225 20.530 -0.11% 

Kospi 1.983 -0.75% 

Hang Sheng 24.280 -0.49% 

SET 1.320 -0.11% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 99.43 0.06% 

USD/CNY 7.12 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -1.21% 

S&P500 VIX 29.53 5.50% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau thông báo về số liệu thất nghiệp và tin tức về việc quan hệ Mỹ - Trung đang 

ngày càng xấu đi do những tranh cãi về đại dịch COVID-19. Dow Jones giảm 0,4%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite 

giảm lần lượt 0,8% và 1%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước. Giá dầu  WTI của Mỹ 

tăng 0,15% lên 33,97 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng tăng 0,42% lên 36,22 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay rời đỉnh khi các nhà đầu tư chốt lời. Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.727,8 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 tăng 0,3% lên 1.727,00 USD 

 Tỷ giá USD hôm nay lấy lại đà tăng giá. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,0950. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 

0,01% lên 1,2223. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 107,64. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thượng viện Mỹ thông qua dự luật có thể cấm công ty Trung 

Quốc niêm yết tại Mỹ nếu không tuân thủ chuẩn mực về kế toán và 

quy định của nước này. Cụ thể, Dự luật Kế toán đối với công ty nước 

ngoài cấm mọi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ nếu không 

vượt qua được các cuộc kiểm toán của Hội đồng Giám sát Kế toán 

Công ty đại chúng Mỹ trong 3 năm liên tiếp. 

 Xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2009. 

Ngày 21/5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết kim ngạch xuất khẩu của 

Nhật Bản trong tháng 4 đạt 5.200 tỷ yên (khoảng 48 tỷ USD), giảm 

21,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp kim 

ngạch xuất khẩu của nước này giảm và là mức giảm mạnh nhất kể từ 

tháng 10/2009 
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