
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.46% -1.45% 

Giá cuối ngày 861.39 108.89 

KLGD (triệu cổ phiếu)  322.21   58.07  

GTGD (tỷ đồng) 7,315.57  670.43  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,879,423 50,172 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

279.77 2.23 

Số CP tăng giá 162 64 

Số CP đứng giá 83 207 

Số CP giảm giá 206 91 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

A32 7% bằng tiền 01/06/20 

RTS 23,5% bằng tiền 02/06/20 

DP3 70% bằng tiền 03/06/20 

HEV 13% bằng tiền 03/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NLG: CTCP Đầu tư Nam Long lên kế hoạch huy động tối đa 500 tỷ trái 

phiếu trong quý 2/2020. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm 

chứng quyền, có đảm bảo. kỳ hạn trái phiếu 36 tháng, lãi suất cố định 

10,5%/năm cho toàn bộ kỳ hạn. 

 LIX: CTCP Bột giặt LIX bị truy thu và phạt hơn 3,7 tỷ đồng tiền thuế. 

Nguyên nhân do công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT và tiền 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 

 GVR: Còn phải thoái hơn 2.000 tỷ đồng vốn tại các đơn vị ngoài ngành. 

Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến thoái vốn tại 

các đơn vị ngoài ngành và thu về 2.342 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách là 1.391 

tỷ đồng), ghi nhận lãi 952 tỷ đồng. Tính tới nay, công ty còn phải thoái 2.061 

tỷ đồng 

 VDS:  Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, đã quyết 

định rút khỏi Rồng Việt bao gồm trên phương diện đầu tư lẫn điều hành. 

Ông Nguyên đã thoái một lượng lớn cổ phiếu và rút khỏi HĐQT Rồng Việt 

sau 5 năm gắn bó.  

 FRT: Công ty Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đề ra mục tiêu doanh thu 2020 

đạt 15.320 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận trước thuế dự kiến 220 tỷ đồng, 

giảm 21 so với năm 2019.  

 CTG: Kể từ ngày 26/05/2020, Ông Masahiko Oki được bầu làm Phó 

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thay cho ông 

Hiroshi Yamaguchi. Trước đó, ngân hàng đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên 

HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase 

theo đề nghị của MUFG Bank  

 GIL: CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đặt 

mục tiêu doanh thu năm 2020 đạt từ 1,900-2,000 tỷ đồng và lãi sau thuế 

ước đạt 95-105 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến 15-30%. 

 VPB: Công đoàn đăng ký bán 150.000 cổ phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ 

còn 3,3 triệu cổ phiếu VPBank. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương 

thức khớp lệnh, từ ngày 3/6 đến 2/7. 

 PNJ: Dragon Capital đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

18 triệu đơn vị, tương đương gần 8% vốn CTCP Vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận . Ngày giao dich làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 25/5. 

 HDC: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đoàn Hữu Hà Vinh 

đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu cổ phiếu, 

tương đương 1,8% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp 

lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 2/6 đến 1/7. 

 

TIN SÀN HOSE 

 VTP: Tổng công ty bưu chính Viettel  đặt mục tiêu LNST 2020 tăng 30% 

lên 496 tỷ đồng. Ước tính tổng doanh thu & thu nhập khác tăng trưởng 143% 

lên mức 19.232 tỷ đồng. 

  CTR:  Tổng CTCP Công Trình Viettel  đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp 

nhất 6.000 tỷ đồng – tăng 18% và Lợi nhuận sau thuế 198,7 tỷ đồng – tăng 

9,8% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 10% - 20%. 

 VIB: Ngân hàng Quốc tế Việt Nam đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 

3,884 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 

trưởng 25%, đạt 165,685 tỷ đồng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thực tế còn 

phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm 

soát dưới 3%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         103.57  NTP            2.83  

VHM           86.85  SHB            1.81  

VRE           44.54  IDV            0.39  

CTG           31.02  BAX            0.32  

POW           18.65  VCS            0.21  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (32.00) DGC           (1.36) 

CRE         (11.78) SHS           (0.97) 

HBC           (9.51) AMV           (0.62) 

VJC           (9.22) PVS           (0.59) 

VCI           (8.51) BVS           (0.14) 

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 

 Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát chặt giá bán 

xăng dầu. Trong đó, Vụ Thị trường trong nước yêu 

cầu thương nhân kinh doanh xăng đầu mối phải có 

phương án đảm bảo nguồn hàng và tuân thủ quy định 

về dự trữ, không để xảy ra tình trạng gián đoạn 

nguồn cung xăng dầu. 

 Cân nhắc thời điểm mở cửa đón khách du lịch 

quốc tế. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch nhấn mạnh, để thúc đẩy du lịch nội địa càng phải 

giữ chặt du lịch quốc tế, do đó cần cân nhắc kỹ thời 

điểm tái khởi động du lịch quốc tế trên tinh thần đảm 

bảo an toàn sức khỏe của người dân. 

 Minh bạch ngân sách sẽ giúp Việt Nam hấp dẫn 

hơn nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả khảo sát toàn 

cầu về Chỉ số công khai ngân sách mở 2019 vừa qua 

cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của 

Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước 

đó. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Tân – 

Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài 

chính cho rằng niềm tin của các nhà đầu tư nước 

ngoài tạo cơ sở để thu hút thêm các dòng vốn đầu tư 

vào Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Quốc hội xem xét đầu tư hơn 271.934 tỷ cho đồng bào 

dân tộc và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Mục tiêu cụ 

thể đến năm 2025 cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội; 

hỗ trợ tạo mô hình sinh kế, ổn định đời sống của đồng 

bào dân tộc thiểu số ở 382 xã biên giới đất liền; góp phần 

tăng thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số trên 2 lần 

so với 2020. 

 Tính đến 25/5, hơn 767.000 tỉ đồng cho vay mới với 

lãi suất thấp được bơm ra thị trường, lãi suất thấp hơn 

phổ biến từ 0,5 – 2,5% so với trước dịch. Trong thời gian 

vừa qua các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

cho hơn 223.000 khách hàng với dư nợ hơn 151.000 tỉ 

đồng; đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 320.000 khách 

hàng với dư nợ trên 1,14 triệu tỉ đồng. 

 Xuất khẩu cá tra tiếp tục tăng trưởng âm. Tính đến 

hết tháng 4, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 449,5 triệu 

USD (giảm gần 27% so với cùng kỳ năm 2019). Phần lớn 

các thị trường lớn trong top 10 thị trường lớn nhất của 

XK cá tra Việt Nam đều giảm về giá trị. Theo VASEP, 

XK cá tra trong quý II/2020 khó có thể thoát khỏi mức 

tăng trưởng âm. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Giám đốc phân tích SSI: Vốn ngoại, Luật Đầu tư công, Luật Chứng khoán sửa đổi kì vọng tạo bước chuyển mới cho thị 

trường. Về thị trường chứng khoán, xét về các giải pháp, hiện Việt Nam đã có thêm nhiều chỉ số ETF để thu hút vốn ngoại vào 

các cổ phiếu tốt hết "room" ngoại. Các yếu tố này khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại. 

 Cổ đông lớn của DFC bị xử phạt do báo cáo không đúng hạn. Ngày 25/5/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định 

về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Văn Long số tiền 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay 

đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.  

 Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR): Kỳ vọng sớm rõ mô hình. Việc Quốc hội chuẩn bị thông qua Luật 

Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó có một quy định mới lần đầu tiên được bổ sung vào văn bản này là cho phép áp dụng NVDR 

đang thu hút sự quan tâm của các thành viên thị trường.  Nhu cầu về NVDR trên thực tế là hiện hữu, nên cần phải đảm bảo 

nguồn cung đều đặn ra thị trường, tránh để xảy ra tình trạng nghẽn nguồn cung dẫn đến nguy cơ “ngắt mạch” sức cầu. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.400 -0.58% 

S&P 500 3.029 -0.21% 

Nikkei 225 21.701 -0.98% 

Kospi 2.007 -1.07% 

Hang Sheng 23.132 -0.72% 

SET 1.337 -0.57% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.45 0.07% 

USD/CNY 7.15 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.68 -3.52% 

S&P500 VIX 28.59 3.51% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tổ chức họp báo về vấn đề Trung Quốc 

vào ngày 29/5. Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 kết phiên giảm 0,2% còn Nasdaq Composite cũng sụt 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm do tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng mạnh và căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Giá dầu 

thô WTI giảm 0,95% xuống 33,39 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng giảm 0,67% xuống 35,81 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trong bối cảnh căng thăng Mỹ - Quốc leo thang. Giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1.721,48 

USD/ounce; vàng giao tháng 6 tăng 0,4% lên 1.717,50 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trong bối cảnh tâm lí đầu tư rủi ro được cải thiện. Tỷ giá euro so với USD tgiảm 0,01% xuống 

1,1074. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2319. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 107,69. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 25% lao động Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp. Bộ Lao động Mỹ hôm 

nay (27/5) cho biết nước này đã có thêm 2,1 triệu người nộp đơn xin 

trợ cấp thất nghiệp tuần trước. Tính từ giữa tháng 3 - thời điểm đại 

dịch bắt đầu lan tràn tại Mỹ - hơn 40 triệu lao động nước này đã nộp 

đơn, tương đương 25% lực lượng lao động.  

 GDP Mỹ giảm 5% trong quý I. Bộ Thương mại Mỹ cũng vừa công 

bố điều chỉnh GDP quý I. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 

trưởng âm 5%, mạnh hơn số liệu ước tính sơ bộ là 4,8% tháng trước. 

Đây cũng là mức giảm quý lớn nhất của Mỹ kể từ cuối năm 2008 – 

thời kỳ đỉnh điểm khủng hoảng tài chính. 

 Trung Quốc thông qua dự luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông, 

căng thẳng với Mỹ gia tăng. Dự luật an ninh quốc gia mới sẽ trừng 

phạt các hành động như ly khai, lật đổ chính phủ, khủng bố và những 

hành động khác đe dọa an ninh Trung Quốc 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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