
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.16% 1.23% 

Giá cuối ngày 852.74 107.04 

KLGD (triệu cổ phiếu)  303.97   66.98  

GTGD (tỷ đồng) 5,283.94  702.37  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,893,873 -2,940,415 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

23.75 -31.75 

Số CP tăng giá 124 62 

Số CP đứng giá 91 207 

Số CP giảm giá 236 95 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

MCP 8% bằng tiền 27/05/20 

VNX 70% bằng tiền 28/05/20 

HDC 15% bằng cổ phiếu 28/05/20 

UIC 40% bằng tiền 28/05/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giảm đồng loạt lãi suất 

tiền vay giai đoạn 3 cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng Covid-19, 

giảm 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng. Thời gian áp dụng mức giảm lãi suất 

từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/7/2020. 

 VND: Chứng khoán VNDirect đã mua vào 3 triệu cổ phiếu của Cảng 

Đồng Nai  vào ngày 13/5. Sau giao dịch, VNDirect sở hữu 16,1% vốn của 

PDN. Giá trị giao dịch ước tính khoảng 200 tỷ đồng (mức giá 67.000 

đồng/cp). 

 GEX: Ông Nguyên Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng 

Giám đốc của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam đăng ký mua 15 triệu 

cổ phiếu nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo 

phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 26/5 đến 24/6/2020. Hiện ông 

Nguyên Văn Tuấn không sở hữu cổ phiếu GEX nào. 

 NVL:  Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn đầu tư 

Địa ốc Nô Va đã mua vào 10 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký mua trước 

đó, nâng tổng sở hữu sau giao dịch lên hơn 216 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 

22,238%). Giao dịch thực hiện từ 21/4 đến 19/5/2020. 

 TMP: Thủy điện Thác Mơ đặt kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 

2020, giảm hơn 10% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Ước tính doanh 

thu đạt hơn 577 tỷ đồng, trong đó doanh thu thủy điện chiếm phần lớn, đạt 

hơn 522,5 tỷ đồng. 

 LCG: CTCP Licogi 16 đề ra kế hoạch 2.668 tỷ đồng doanh thu thuần 

hợp nhất và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt tăng 5% 

và 10% so với 2019 và cổ tức dự kiến là 15%. 

  MSN: Ardolis Investment Pte Ltd thuộc quỹ Chính phủ Singapore đã 

mua vào gần 39 triệu cổ phiếu Masan trong phiên giao dịch 14/5. Quy mô 

giao dịch ước tính  2.335 tỷ đồng (xấp xỉ 100 triệu USD). Sau giao dịch này, 

nhóm GIC hiện đang nắm giữ 152,27 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng tỷ lệ 

sở hữu 13,03%. 

 NKG: CTCP Thép Nam Kim  đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu làm cổ 

phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và hoặc 

thỏa thuận từ 2/6 đến 30/6/2020.  

 AAA:  Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thoản đã mua 50.000 cổ phiếu trong 

số 3 triệu đơn vị do điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Giao dịch thực hiện qua 

phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 22/4 đến 21/5. Sau giao 

dịch, bà Thoản nắm giữ 2,05 triệu cổ phiếu, tương đương 1,2% vốn AAA.  

 PNJ: Dragon Capital đã mua 170.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 

TIN SÀN HOSE 

 DVN: Tổng công ty Dược Việt Nam đặt kế hoạch lãi trước thuế 216 tỷ 

đồng năm 2020, giảm 10,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Công ty 

đặt mục tiêu đạt 5.853 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng nhẹ 1% so với thực hiện 

năm 2019. 

 ACB: Ngày 19/5, Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn đã mua 350.000 cổ phiếu, 

nâng lượng nắm giữ lên 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn ACB. 

 HDA: Từ ngày 20/4 đến 19/5, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Quyền đã 

mua 251.900 cổ phiếu trong số 700.000 đơn vị đăng ký do giá mua và khối 

lượng bán không đáp ứng được mong muốn. Ông Quyền hiện nắm giữ 826.900 

cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn HDA. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM 43.55  VCS  0.39  

VCB 36.85  NTP  0.23  

VHM 26.31  PVI  0.21  

VRE 17.57  AMV  0.20  

VPB 16.95  IDV  0.18  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (30.10) SHB (27.96) 

E1VFVN30 (22.52) TIG (1.82) 

CII (15.04) PGS (1.00) 

VJC (11.44) SHS (0.82) 

MBB (7.43) VCG (0.53) 

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 

 Bộ trưởng Công an: Sẽ bãi bỏ sổ hộ khẩu và các 

thủ tục hành chính có liên quan, thay thế bằng hình 

thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, phương thức 

quản lý cư trú mới chỉ có thể được vận hành thông 

suốt trên cơ sở tất cả công dân Việt Nam đã được 

cấp số định danh cá nhân. Vì vậy cần có giải pháp 

đảm bảo hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân 

cho gần 80 triệu công dân. 

 Nhiều công ty vốn Nhà nước vào diện 'giám sát 

tài chính đặc biệt'. Việc quản lý, sử dụng vốn Nhà 

nước tại 235 doanh nghiệp thuộc 36 tập đoàn, tổng 

công ty năm 2019 còn nhiều bất cập. Nhiều công ty 

con của các tập đoàn cũng có dấu hiệu mất an toàn 

tài chính, thậm chí, một số đơn vị bị đưa vào diện 

giám sát tài chính đặc biệt. 

 Đại biểu Quốc hội đồng tình với chủ trương miễn 

thuế đất nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Theo 

Dự thảo, việc miễn thuế đất nông nghiệp sẽ giúp 

nông dân cả nước không phải đóng khoảng 7.500 tỷ 

đồng/năm. Trao đổi bên hàng lang Quốc hội, nhiều 

đại biểu đồng tình và đánh giá cao tính nhân văn của 

chính sách này. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đã có 76 tổ chức tín dụng tại Việt Nam áp dụng tỷ lệ 

an toàn vốn theo Basel II, trong đó có 2 ngân hàng 

thương mại nhà nước, 20 ngân hàng thương mại cổ phần, 

2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài. Báo cáo của NHNN gửi Quốc hội mới đây cho 

biết, việc triển khai Chuẩn mực vốn Basel II tiếp tục được 

tập trung thực hiện để đáp ứng các thông lệ quốc tế về an 

toàn vốn. 

 S&P duy trì triển vọng tín nhiệm Việt Nam ở mức ổn 

định. "Điều này thể hiện nhận định nền kinh tế sẽ phục 

hồi nhanh chóng và cân bằng khi đại dịch toàn cầu được 

kiểm soát, với khu vực xuất khẩu và tổng cầu nội địa là 

động lực tăng trưởng chính giúp dự báo tăng trưởng của 

Việt Nam cao hơn hẳn mức bình quân của các quốc gia 

đồng hạng tín nhiệm", Bộ Tài chính cho biết. 

 Du lịch Việt: 'Rã đông' hậu COVID-19, chưa bao giờ 

du lịch nội địa lại lên ngôi và du khách được xem như 

“thượng đế” như hiện nay. Nhiều hãng lữ hành đã liên 

kết với các đối tác hàng không, khách sạn, nhà hàng, 

điểm đến… để xây dựng bộ sản phẩm du lịch nội địa 

giảm giá với phương châm: giá giảm nhưng chất lượng 

dịch vụ vẫn đảm bảo tốt, thậm chí tốt hơn trước đây. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Quĩ ETF SSIAM VN30 được cấp giấy phép chào bán cuối tháng 5/2020, dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu VN30. Dự kiến thời 

gian IPO bắt đầu trong khoảng ngày 26/5 đến ngày 29/6. Sau giai đoạn IPO, quĩ ETF SSIAM VN30 sẽ được niêm yết trên 

Hose. Cách thức giao dịch của chứng chỉ quĩ trên Sở giao dịch giống với hình thức giao dịch cổ phiếu. 

 SCB muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 20.200 tỉ đồng, đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM. HĐQT ngân hàng SCB đã trình 

cổ đông chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu SCB tại VSD và đăng kí giao dịch cổ phiếu SCB trên hệ thống giao dịch cho chứng 

khoán chưa niêm yết với mã chứng khoán là SCB. 

 Quĩ đầu tư lớn nhất TTCK Việt Nam liên tục gia tăng tỉ trọng tiền mặt. Tính đến ngày 14/5, giá trị tài sản ròng của quĩ 

VEIL là 1.250,54 triệu USD, trong đó tỉ trọng tiền mặt là 6,38% (tương đương gần 80 triệu USD). Đây là một trong những 

thời điểm hiếm hoi mà quĩ VEIL duy trì trạng thái tiền mặt cao hơn 5%. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 24.465 -0.04% 

S&P 500 2.955 0.24% 

Nikkei 225 20.645 1.26% 

Kospi 1.973 0.15% 

Hang Sheng 22.930 -5.56% 

SET 1.304 -1.27% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 99.76 0.06% 

USD/CNY 7.13 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.66 -0.24% 

S&P500 VIX 28.16 -4.64% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đóng cửa quanh tham chiếu. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones ghi nhận tăng 

trưởng mạnh mẽ khi nhà đầu tư lạc quan về triển vọng vắc xin và mở cửa trở lại nền kinh tế. Dow Jones giảm chưa tới 0,1%, 

S&P 500 giảm 0,2% trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm gần 1% sau khi lao dốc vào cuối tuần trước sau khi Trung Quốc tuyên bố không đặt ra mục 

tiêu tăng trưởng trong năm nay. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,39% xuống 33,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng 

giảm 0,94% xuống 34,99 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay chờ đợi diễn biến mới trong căng thẳng Mỹ - Trung Quốc. Giá vàng giao ngay tăng 0,2% xuống 

1.729,60 USD/ounce; vàng giao tháng 6 giảm 0,29% xuống 1.730,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm giá nhẹ so với euro và bảng Anh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,0907. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,14% lên 1,2182. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,14% lên 107,76. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Nhật Bản lần đầu giảm phát trong 3 năm. Chỉ số giá tiêu dùng lõi 

gồm cả các sản phẩm từ dầu mỏ, nhưng loại bỏ giá thực phẩm tươi 

sống có biến động lớn. Đây là lần đầu tiên số liệu này xuống âm kể từ 

tháng 12/2016. Trong tháng 3, chỉ số này tăng 0,4%. Việc này càng 

kéo tụt nỗ lực lạm phát 2% của BOJ. 

 Trung Quốc bỏ qua mục tiêu GDP, cam kết chi tiêu cao hơn. Thủ 

tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng 

trưởng GDP trong năm 2020 và cam kết đẩy mạnh chi tiêu, cũng như 

cũng cấp tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. Nền kinh tế Trung Quốc suy 

giảm 6,8% trong quý I so với một năm trước, lần đầu tiên tăng trưởng 

âm trong nhiều thập kỷ, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 làm 

tê liệt sản xuất và đánh vào chi tiêu. 
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