
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.17% 1.23% 

Giá cuối ngày 869.13 110.49 

KLGD (triệu cổ phiếu)  328.34   60.66  

GTGD (tỷ đồng) 5,545.61  691.25  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,712,330 -314,823 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-39.69 -2.2 

Số CP tăng giá 277 99 

Số CP đứng giá 69 185 

Số CP giảm giá 105 79 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SZB 25% bằng tiền 28/05/20 

IDV 15% bằng tiền 28/05/20 

SGC 12% bằng tiền 28/05/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HSL: CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đặt Kế hoạch doanh 

thu đạt 300 tỷ đồng và lãi sau thuế 15 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 68% 

so với thực hiện năm trước. 

 CTI: Quỹ ngoại Vietnam Investment Property Holdings Limited đã bán 

199.120 cp CTCP Cường Thuận Idico, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 

quỹ liên quan từ 6.479.880 cp (tỷ lệ 10,28%) xuống 6.280.760 cp (tỷ lệ 

9,97%). Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2020. 

 POW: PV Power sẽ làm điện mặt trời. Công ty cho biết có chủ trương 

thành lập công ty để phát triển điện mặt trời trên các nhà máy hiện hữu để 

tận dụng hạ tầng, đội ngũ và mạng lưới đấu nối. 

 GEX: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 15 triệu 

cp Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam. Trước giao dịch ông Tuấn không 

sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 24/6/2020. 

 VRE: Vincom Retail  trình kế hoạch doanh thu tăng 7%, đạt 9.900 tỷ 

đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 2.500 tỷ đồng. Doanh 

nghiệp sẽ cân nhắc tình hình phát hành tối đa 4.300 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn 

bị vốn cho các cơ hội đầu tư. 

 HNG: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh đã mua 

630.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 55 triệu cổ phiếu, tương đương 

4,96% vốn CTCP Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. 

 IBC: Hai quỹ thuộc Valuesystem Investment Management đăng ký bán 

hơn 5,1 triệu cổ phiếu IBC. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 29/5 đến 27/6. Sau giao dịch, công ty 

Hàn Quốc chỉ còn nắm giữ 9 cổ phiếu. Ông Jung Sang Ho, đại diện theo ủy 

quyền tại Valuesystem Investment Management là Thành viên HĐQT tại 

Apax Holdings. 

 EVE: Ông Lee Bang Huyn, con trai của Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc Lee Jae Eun đã mua 120.000 cổ phiếu qua phương thức khớp 

lệnh, từ ngày 4/5 đến 26/5. Ông Huyn hiện nắm giữ 700.000 cổ phiếu, tương 

đương 1,7% vốn CTCP Everpia.   

 TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đăng ký mua 500.000 

cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 29/5 đến 27/6. 

Sau giao dịch, Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt nắm giữ 33,6 triệu cổ phiếu, 

tương đương 69,3% vốn Chứng khoán Trí Việt.  

 VID: Ông Bùi Quang Mẫn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp 

VID. Trước giao dịch ông Mẫn sở hữu 4.130.985 cp (tỷ lệ 14,71%). Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 29/5 đến 25/6/2020. 

TIN SÀN HOSE 

 BCM: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP dự kiến 

phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020. Trái phiếu được phát 

hành thành nhiều đợt, nội dung chi tiết được phê duyệt theo từng đợt phát hành 

trái phiếu. 

 IDJ: Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam đặt mục tiêu lãi năm 2020 đạt 

92 tỷ đồng cao gấp 10 lần 2019.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

đạt trên 465 tỷ đồng.  

 OIL: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP trình mục tiêu lãi 376 tỷ đồng 

tăng trưởng 8% trong năm 2020. Doanh thu đạt 52.200 tỷ đồng giảm 35% so 

với thực hiện 2019. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           42.81  SHB            0.50  

PHR           25.65  PVI            0.42  

VCB           12.46  IDV            0.38  

FUEVFVND           10.92  EID            0.13  

SBT             8.55  VCS            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VSC         (20.70) SHS           (1.33) 

DBC         (19.31) TIG           (0.77) 

CRE         (17.20) PGS           (0.60) 

VJC         (15.61) TNG           (0.36) 

VRE         (14.86) BVS           (0.34) 

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 Tài chính hoả tốc chỉ đạo kiểm tra việc 

bán bảo hiểm xe máy. Theo đó, khẩn trương thành 

lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5 về bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, 

trong đó chú trọng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 

sự chủ xe môtô, xe gắn máy, thời kỳ 2018-2019 đối 

với các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn. 

 Gấp rút hoàn thành dự án điện mặt trời lớn nhất 

Việt Nam. Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam có 

công suất 450 MW kết hợp trạm biến áp 220/500 kV 

Trung Nam-Thuận Nam và đường dây 500 kV, 220 

kV… dự kiến sẽ hoàn thành và kết nối với hệ thống 

lưới điện quốc gia trong tháng 9 tới, bổ sung hơn 1 tỷ 

KWh điện mỗi năm vào hệ thống. 

 Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh 5 "đại án". 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, 

kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan 

trong 5 vụ án xảy ra tại: Công ty Nhật Cường; VEC, 

Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; 

Sagri; Sabeco; Công ty Gang thép Thái Nguyên.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước sẽ trình cơ chế thí điểm quản lí 

hoạt động cho vay ngang hàng và các hình thức thanh 

toán mới chưa có quy định của pháp luật. Hiện Việt Nam 

đang có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc núp bóng tràn 

sang để cung cấp dịch vụ theo mô hình P2P nhưng biến 

tướng thành tín dụng đen cho vay nặng lãi.  

 Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng lần đầu tiên 

trong năm 2020. Xuất khẩu tôm tháng 4 tiếp tục tăng 

5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 244,2 triệu USD, theo 

số liệu của VASEP. Việc cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh 

Covid-19 tại Việt Nam góp phần giúp các doanh nghiệp 

tôm Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh so với các 

nguồn cung đối thủ khác như Ấn Độ, Ecuador. VASEP dự 

báo nhu cầu mua tôm của Trung Quốc trong quý II sẽ phục 

hồi do nước này dần kiểm soát được dịch Covid-19. 

 Bộ GTVT yêu cầu xem xét mở lại một số đường bay 

quốc tế. Bộ vừa giao Cục hàng không Việt Nam nghiên 

cứu, đề xuất thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất 

nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, 

thăm thân nhân, du lịch, thương mại, đầu tư trên cơ sở 

song phương trước ngày 10.6 để trình Thủ tướng xem xét. 

TIN VĨ MÔ 

 Nhiều tiềm năng phát triển, ETF nội sẽ giải 'cơn khát' tiền của TTCK Việt Nam? So với thị trường trong khu vực, số lượng 

các ETF trên TTCK Việt Nam vẫn còn hạn chế mặc dù có nhiều dư địa để phát triển. Để hướng tới sự ổn định về dòng vốn vào 

thị trường, các đơn vị phát triển ETF như SSIAM, VFM mới đây đã ra mắt hàng loạt sản phẩm mới. 

 Dòng tiền tìm đến cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tiếp tục tạo ấn tượng 

khi hàng loạt mã bứt phá mạnh như NTC, PHR GVR, SZC, SIP, SZN, BCM, KBC…Diễn biến này dường như đã được dự đoán 

từ trước khi nhiều diễn đàn, nhiều khuyến nghị và cả báo cáo CTCK đều đưa ra góc nhìn khá tích cực cho cổ phiếu nhóm này. 

 Những cái tên nổi bật sắp lên sàn “hậu Covid-19”. Kể từ đầu năm 2020 tới nay, có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết ới trên 

HOSE và đang đẩy nhanh tiến độ sau thời gian đình trệ vì dịch bệnh. Trong số 6 doanh nghiệp này, có 2 cái tên nổi bật với quy 

mô vượt trội so với 4 công ty còn lại, đó là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES và Công ty 

cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 24.995 2.17% 

S&P 500 2.992 1.23% 

Nikkei 225 21.355 0.40% 

Kospi 2.041 0.57% 

Hang Sheng 23.384 1.88% 

SET 1.336 1.14% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 99.09 0.18% 

USD/CNY 7.14 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.70 0.50% 

S&P500 VIX 28.01 -0.53% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên giữa lạc quan về triển vọng vắc xin. Dow Jones tăng 2,2%, S&P 500 tăng 1,2%, Nasdaq 

Composite tụt lại phía sau khi chỉ tăng 0,2%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại sau khi tăng trong hai phiên giao dịch đầu tuần nhờ những tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất 

đang tuân thủ cam kết giảm sản lượng. Giá dầu WTI giảm 1,38% xuống 33,85 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng giảm 

0,94% xuống 35,77 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm xuống gần 1.700 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,11% lên 1.711,50 USD/ounce; vàng giao 

tháng 6 giảm 0,03% xuống 1.705,10 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm do nhu cầu đầu tư an toàn tụt dốc. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,0984. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD đạt 1,2332. Tỷ giá USD so với yen Nhật tgiảm 0,02% xuống 107,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Economist: Đây là nền kinh tế thiệt hại nặng nhất thế giới vì 

Covid-19. Chỉ trong tháng 3, khoảng 140 triệu lao động đã mất việc, 

khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 8% lên mức chưa từng có tiền lệ 26%. 

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo kinh tế Ấn Độ có thể sụt giảm 45% 

trong quý này. 

 Trump: Mỹ sẽ hành động với Trung Quốc trong tuần này. Trump 

cảnh báo ông đang chuẩn bị hành động chống lại Trung Quốc tuần 

này vì dự luật an ninh Hong Kong, song không nêu chi tiết. 
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