
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.34% -1.45% 

Giá cuối ngày 857.48 108.89 

KLGD (triệu cổ phiếu)  388.89   58.07  

GTGD (tỷ đồng) 6,686.70  670.43  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,172,580 -170,633 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-116.43 3.1 

Số CP tăng giá 127 64 

Số CP đứng giá 66 207 

Số CP giảm giá 258 91 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 29/05/20 

SGC 12% bằng tiền 29/05/20 

FOC 
50% bằng tiền 

25% bằng cổ phiếu 
29/05/20 

HHR 13,6% bằng tiền 01/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TPB: Tính đến hết tháng 4, TPBank ghi nhận lãi trước thuế 1.200 tỷ 

đồng, tương đương 30% kế hoạch năm. Huy động vốn qua 4 tháng  tăng 

trưởng 6%, tín dụng tăng trưởng 11%. 

 PNJ: CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận điều chỉnh mục tiêu doanh 

thu thuần đạt 14.486 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch ban đầu.  Lợi 

nhuận sau thuế giảm 38% xuống còn 842 tỷ đồng. 

 RDP: CTCP Rạng Đông Holding  đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 1.828 

tỷ đồng, giảm 8,7% so với kết quả đạt được năm 2019; lợi nhuận sau thuế 

tăng nhẹ, đạt 70,73 tỷ đồng.  

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen đạt 383 tỷ LNST nửa đầu niên độ, tăng 229% 

so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 12.355 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng 

kỳ. 

 NAF: Công ty Cổ phần Nafoods Group đặt mục tiêu lãi 2020 đạt 66 tỷ 

đồng, tăng 38% so với 2019. Mục tiêu doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 

26%. 

 TAC: CTCP Dầu thực vật Tường An xin sáp nhập vào Kido Group. 

Cùng với đó, HĐQT cũng trình kế hoạch chi cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 75% 

bằng tiền mặt, sẽ thực hiện trước việc sáp nhập TAC vào KDC.  

 PGI: Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 

180 tỷ đồng năm 2020, giảm 10% so với thực hiện năm 2019. Doanh thu 

bảo hiểm gốc dự kiến giảm 5% so với năm 2019, đạt 2.901,5 tỷ đồng. 

 BWE: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiền đã mua 764.340 cổ phiếu 

trong số 1 triệu đơn vị đăng ký qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 27/4 đến 

25/5. Sau giao dịch, ông Thiền nắm giữ 5,7 triệu cổ phiếu BWE/ 

 HBC: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Hải bị bán giải chấp 

589.600 cổ phiếu vào ngày 31/3 do đã có sự nhầm lẫn trong quá trình xử lý 

giao dịch. Ông Hải hiện nắm giữ 36,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15,8% 

vốn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đã mua 11.020 cổ phiếu trong 

số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực 

hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 28/4 đến 27/5. Sau 

giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 9 triệu cổ phiếu, tương đương 14,3% vốn TMS. 

 LHG: Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund đã bán 

510.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 

4,99% vốn LHG. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 21/5. 

 

TIN SÀN HOSE 

 NHA: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đặt 

mục tiêu doanh thu đạt 160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 32 tỷ 

đồng lần lượt giảm 6% và 63% so với thực hiện 2019. 

 DGC: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi 700 tỷ đồng năm 

2020, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu dự kiến đạt 6.084 tỷ đồng, 

tăng gần nghìn tỷ đồng so với năm 2019. 

 MDC: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 

1,1 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% theo Quyết định số 

374/QĐ-TKV ngày 12/3/2019. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức 

thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 1/6 đến 30/6.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           22.55  NTP            3.22  

GAS           22.17  VCS            0.84  

VIC           20.13  PVI            0.46  

MSN           18.65  IDV            0.33  

MBB             7.58  EID            0.33  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (83.20) SHS           (0.85) 

VRE         (27.60) RCL           (0.50) 

VJC         (18.20) PVL           (0.24) 

CII         (16.27) MAS           (0.20) 

CRE         (13.34) NDN           (0.16) 

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 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Hà Nội 
15/06/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Công trình đô thị 

Bến Tre 
08/06/2020 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

Đông Dương 
15/06/2020 

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát 

Holdings 
22/06/2020 

 Gần 22% lao động mất việc làm vì Covid-19. Khảo 

sát mới nhất cho thấy, có tới 85,7% doanh nghiệp 

được hỏi cho rằng đang phải chịu tác động tiêu cực 

của dịch Covid-19. Trong số đó, đã có tới gần 20% số 

doanh nghiệp đang phải tạm ngừng hoạt động. Theo 

quy mô, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, mức 

độ chịu tác động từ dịch Covid-19 càng cao. 

 Hàng hóa qua cảng biển tăng trở lại. Cục Hàng hải 

Việt Nam cho biết từ đầu năm đến hết tháng 4, khối 

lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 218,5 

triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Một số 

khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua 

tăng cao như Quảng Ngãi tăng 56%, Quảng Trị tăng 

56%. Một số cảng như Cần Thơ, Đà Nẵng, Mỹ Tho 

có mức tăng tương đối cao. 

 Đề xuất giảm thuế nhập khẩu thịt heo đông lạnh 

từ 15% xuống 10% và áp dụng đến hết năm 2020, từ 

1/1/2021 quay trở lại mức thuế suất 15%.Theo Bộ Tài 

chính, việc giảm mức thuế này nhằm góp phần bình 

ổn giá thịt heo, đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt 

trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ 

cuối năm 2019 đến nay, giá thịt heo luôn ở mức cao. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Giảm hàng loạt loại phí, lệ phí hỗ trợ ngành hàng 

không 'cất cánh' hậu Covid-19. Cụ thể, từ 27/5, tổ chức, 

cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân 

bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh 

doanh cảng hàng không sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy 

định. Đối với các chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam, 

tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân 

bay cũng được giảm 10% phí, lệ phí. 

 Hàng nội áp lực vì nhân dân tệ mất giá. Theo Tổng cục 

Hải quan, kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc 4 tháng 

đầu năm 2020 đạt 12,7 tỷ USD, tăng 22,1% so với năm 

2019, Việt Nam đang nhập siêu từ thị trường Trung 

Quốc 9,68 tỷ USD. Việc CNY mất giá không chỉ khiến 

các doanh nghiệp xuất khẩu mất vui mà hàng hóa trong 

nước cũng bị áp lực cạnh tranh. 

 Các ngân hàng tiếp tục kêu gọi Visa và Mastercard 

miễn, giảm phí. Trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19, 

các ngân hàng Việt Nam đã tự nguyện giảm phí dịch vụ 

thanh toán cho khách hàng rất lớn, chịu ảnh hưởng nặng 

nề về hiệu quả kinh doanh. Trước tình hình trên, Hiệp hội 

Ngân hàng Việt Nam đã có công văn gửi tới hai tổ chức 

thẻ quốc tế miễn, giảm các loại phí cho các ngân hàng Việt 

Nam. 

TIN VĨ MÔ 

 Dragon Capital giải ngân trở lại ngay sau khi có lượng tiền mặt lớn. Theo ước tính, giá trị giải ngân trong tuần (14 - 21/5) 

của quĩ VEIL do Dragon Capital quản lí là hơn 860 tỉ đồng. Tuần qua, tỉ suất lợi nhuận đầu tư của quĩ VEIL đạt 4,01%. Theo đó, 

hiệu suất của quĩ này chỉ còn âm 11,69% kể từ đầu năm nay.  

 Hà Nội: Phạt tù 4 bị cáo thao túng thị trường chứng khoán. Từ ngày 26-27/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận. 

Tòa đã tuyên án phạt 4 bị cáo Phạm Thị Hinh (nguyên Chủ tịch HĐQT KSA) 18 tháng tù, 3 bị cáo: Nguyễn Anh Tuấn, Trần 

Hồng Ngọc, Nguyễn Trọng Hùng cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

 MVB rục rịch chuyển sàn sang HNX. HNX vừa thông báo đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Tổng 

Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, đăng ký niêm yết 105 triệu cp với số vốn điều lệ là 1,050 tỷ đồng. MVB hiện 

đang kinh doanh chính trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.548 2.21% 

S&P 500 3.036 1.48% 

Nikkei 225 21.757 1.58% 

Kospi 2.042 0.56% 

Hang Sheng 23.301 -0.36% 

SET 1.345 0.68% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.88 -0.19% 

USD/CNY 7.17 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.69 2.41% 

S&P500 VIX 27.62 -1.39% 

 Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư lạc quan về quá trình mở cửa lại nền kinh tế. Giá cổ phiếu các doanh 

nghiệp được hưởng lợi từ quá trình mở cửa này đều tăng vọt. Dow Jones tăng 2,2%, S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq Composite 

cũng tăng 0,8%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm sau khi Tổng thống Mỹ cho biết sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với luật an ninh đề xuất của Trung 

Quốc tại Hong Kong. Giá dầu WTI giảm 3,29% xuống 31,73 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng giảm 0,03% xuống 34,23 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay rơi xuống mức đáy hai tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.708,90 USD/ounce; vàng giao 

tháng 6 giảm 0,21% xuống 1.707,40 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,1% lên 1,1014. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2262. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 107,74. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Liên tục hạ tỷ giá nhân dân tệ, Trung Quốc lại ‘đang đùa với lửa’. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 25/5 ấn định tỷ giá 

trung tâm nhân dân tệ (CNY) so với USD ở 7,1209, giảm 270 pip, 

tương đương 0,38%, so với mức 7,0939 hôm 22/5. Đây là tỷ giá thấp 

nhất kể từ ngày 28/2/2008. Ngày 26/5, PBOC tiếp tục hạ giá nhân dân 

tệ, tỷ giá trung tâm còn 7,1293. 

 Fitch cho rằng kinh tế toàn cầu đã qua khoảng thời gian khó khăn 

nhất. Chuyên gia kinh tế trưởng tại Fitch Ratings, ông Brian Coulton, 

dự báo: "GDP thế giới được dự báo sẽ sụt giảm 4,6% trong năm 2020 

chứ không phải chỉ 3,9% như dự báo gần đây nhất của chúng tôi. Việc 

kinh tế toàn cầu suy giảm sâu có nguyên nhân trực tiếp từ việc kinh 

tế khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh cũng như các nước mới 

nổi (không tính Trung Quốc) đồng loạt đi xuống". 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

28/05/2020 
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Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


