
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.36% 0.16% 

Giá cuối ngày 864.47 109.81 

KLGD (triệu cổ phiếu)  318.19   49.58  

GTGD (tỷ đồng) 4,895.24  424.74  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,053,140 -2,009,733 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-53.41 -25.26 

Số CP tăng giá 180 84 

Số CP đứng giá 95 214 

Số CP giảm giá 176 62 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HHR 13,6% bằng tiền 01/06/20 

A32 7% bằng tiền 01/06/20 

RTS 23,5% bằng tiền 02/06/20 

BCB 16,03% bằng tiền 02/06/20 

QBR 11,9% bằng tiền 02/06/20 

DP3 70% bằng tiền 03/06/20 

HEV 13% bằng tiền 03/06/20 

PMS 17,14% bằng tiền 04/06/20 

NTP 10% bằng tiền 04/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB:  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng dự kiến lợi nhuận 

trước thuế đến cuối tháng 5 đạt 5.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% 

kế hoạch cả năm và 6 tháng sẽ đạt trên dưới 6.000 tỷ. 

 DXG: Tập đoàn Đất Xanh thông qua các chiến lược cũng như kế hoạch 

doanh thu thuần 4.900 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.034 tỷ 

đồng, giảm 15% so với năm 2019. 

 IMP: SK Investment Vina III – đơn vị đầu tư trực thuộc tập đoàn đa 

ngành Hàn Quốc SK Group – đã nhận chuyển nhượng 12,32 triệu cổ 

phiếu, tương đương 24,9% cổ phần của Dược phẩm Imexpharm.  Tính theo 

giá thị trường thì lượng cổ phiếu trên có trị giá 665 tỷ đồng  

 VGC: CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ vừa thông báo đăng ký bán ra toàn 

bộ hơn 5 triệu cổ phiếu VGC để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự 

kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 2/6 đến 

30/6/2020. 

 DAH: Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Tổng Giám đốc của CTCP tập đoàn 

Khách sạn Đông Á đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DAH. Giao dịch dự kiến 

thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 3/6 đến 30/6/2020. 

Hiện bà Giang không sở hữu cổ phiếu DAH nào. 

 HSG: Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó 

Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoa Sen đã bán ra toàn bộ 7,15 triệu cổ 

phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen (tỷ lệ 1,54%) đang nắm giữ. Giao dịch 

thực hiện ngày 25/5/2020.  

 TCB: CTCP Chứng khoán Kỹ thương phê duyệt cho ông Đỗ Tuấn Anh 

bán 195.000 trái phiếu VinFast với giá hơn 20 tỷ đồng. Ngày giao dịch 

29/5. Số trái phiếu đã nêu được ông Tuấn Anh mua vào đầu tháng 1 với giá 

20,1 tỷ đồng.Trái phiếu được phát hành ngày 17/12/2019 và đáo hạn vào 

17/12/2022. 

 LCG: Công ty cổ phần Licogi 16 đặt kế hoạch 2020 đạt 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 năm trước; cổ tức dự kiến ở mức 15%.  

 HPG: Tập đoàn CIEC Hàng Châu tại Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 

120.000 tấn phôi thép của Tập đoàn Hòa Phát với trị giá lên tới trên 1.000 

tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên đối tác này đặt hàng với khối lượng lớn cho một 

đơn hàng. 

 KSB: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương dự trữ đá tồn kho 

1,5 triệu m3, bằng khoảng 75% của năm 2019, tương đương 2,2 triệu tấn. 

Công ty đánh giá số lượng này đảm bảo bù đắp cho năm 2020. 

TIN SÀN HOSE 

 VGI: Năm 2020, Viettel Global đặt mục tiêu tăng trưởng 10-15%. Tăng 

trưởng mới 5 triệu thuê bao và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương. Công 

ty  tiếp tục đặt trọng tâm vào thị trường Đông Nam Á . 

 SIP: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đã mua gần 1,6 triệu cổ phiếu Khu Công 

nghiệp Nam Tân Uyên và chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 14,7% 

vốn. Tổng khối lượng thỏa thuận cổ phiếu NTC ngày 25/5 đúng bằng lượng 

SIP mua vào, giá trị gần 300 tỷ đồng. 

 KTT: Ủy viên HĐQT Phạm Mai Anh đã bán toàn bộ 118.150 cổ phiếu, 

tương đương 4% vốn CTCP Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường vào 

ngày 18/5. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUESSVFL         165.00  VCS            0.62  

VCB           52.12  TIG            0.20  

VNM           23.30  PLC            0.17  

VRE           17.29  WCS            0.13  

CTG           10.62  PGN            0.06  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HSG         (54.10) SHB         (19.55) 

IBC         (32.22) SHS           (3.32) 

PC1         (30.06) PVS           (3.10) 

CTI         (22.39) DXP           (0.15) 

CRE         (19.31) TNG           (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 

 Du lịch ĐBSCL thiệt hại nặng do dịch Covid – 19. 

Theo thống kê, kết quả hoạt động du lịch 4 tháng đầu 

năm 2020 toàn vùng ĐBSCL so với cùng kỳ 2019 

về tổng số khách đến giảm 41,6%, khách lưu trú 

giảm 50%, tổng doanh thu giảm 42%. Du lịch an 

toàn sẽ là tiêu chí ưu tiên hàng đầu đối với du khách 

trong thời gian tới.  

 Tăng trưởng sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu 

năm thấp nhất nhiều năm qua. Tính chung 5 

tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1% so với 

cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng thấp nhất 

nhiều năm qua. Nguyên nhân là dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp trên toàn thế giới dẫn đến chuỗi cung 

ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào bị gián đoạn, từ 

đó gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất công nghiệp. 

 Trung bình mỗi ngày có 324 doanh nghiệp tạm 

ngừng hoạt động, giải thể. Theo Tổng cục Thống 

kê, 5 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh 

doanh có thời hạn là 26.000 doanh nghiệp, tăng 

36,4% so với cùng kỳ năm trước; 16.500 doanh 

nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 

giảm 14,5%; gần 6.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ 

tục giải thể, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng đồng ý thí điểm Mobile Money. Nhằm thực 

hiện thanh toán các dịch vụ, hàng hoá có giá trị nhỏ. Việc 

áp dụng Mobile Money được các nhà mạng mong chờ 

khi đây được xác định là cơ hội chưa từng có, mở ra nhiều 

cơ hội cho các tên tuổi lớn lấn sân sang mảng dịch vụ tài 

chính. Theo thống kê hiện nay hơn 50% dân số Việt Nam 

chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. 

 Gỡ giãn cách xã hội, CPI tháng 5 tiếp tục giảm 0,03% 

so với tháng trước. Có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ 

có chỉ số giá giảm trong tháng 5. Giảm mạnh nhất tiếp 

tục là nhóm giao thông với 2,21%. Tuy nhiên, CPI bình 

quân 5 tháng đầu năm nay vẫn tăng 4,39% so với cùng 

kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Ngoài 

ra, lạm phát cơ bản tháng 5 giảm 0,03% so với tháng 

trước. Theo đó, lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu 

năm nay tăng 2,88%. 

 NHNN mở rộng phạm vi cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi suất 

cho vay. Theo đó, các TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 

đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh 

nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 

đến ngày 31/12/2020. 

TIN VĨ MÔ 

 SSI phát hành 25 triệu chứng quyền dựa trên 8 mã mới gồm 3 triệu chứng quyền TCB, 5 triệu chứng quyền STB, 5 triệu 

chứng quyền VPB, 1,5 triệu chứng quyền VHM, 1,5 triệu chứng quyền VRE, 2 triệu chứng quyền VNM, 5 triệu chứng quyền 

HPG  và 2 triệu chứng quyền MWG. Tổng khối lượng phát hành lần này là 25 triệu chứng quyền. Tất cả CW đều có kỳ hạn 

6 tháng, tỷ lệ chuyển đổi 1:1. 

 Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á trong tháng 5, lọt vào top 3 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế 

giới. VN-Index đã tăng 13% trong tháng 5, mức cao nhất trong các thị trường châu Á. Trong tháng 4, VN-Index cũng tăng 

16%, là một trong những thị trường tăng mạnh nhất thế giới. 

 Hơn 126 triệu cp PSH sẽ chào sàn HOSE với giá 16,000 đồng/cp vào ngày 24/06/2020. Lĩnh vực hoạt động chính 

của PSH gồm kinh doanh xăng dầu; kinh doanh dung môi hóa chất; kinh doanh vận tải; kinh doanh bất động sản; kinh doanh 

khu du lịch sinh thái và nông nghiệp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.383 -0.07% 

S&P 500 3.044 0.48% 

Nikkei 225 22.033 0.71% 

Kospi 2.048 0.93% 

Hang Sheng 22.961 -0.74% 

SET 1.343 0.40% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.13 -0.22% 

USD/CNY 7.14 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.66 1.85% 

S&P500 VIX 27.51 -3.78% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần giảm sâu rồi hồi phục về cuối phiên sau khi Tổng thống Trump không hủy bỏ thỏa thuận 

thương mại với Trung Quốc, bất chấp quan hệ giữa hai bên tiếp tục căng thẳng. Dow Jones giảm 0,07%, S&P 500 kết phiên 

tăng 0,48%, Nasdaq Composite tăng 1,2%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trong khi chờ OPEC+ thảo luận về việc kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng. Giá dầu thô ngọt 

nhẹ WTI của Mỹ tăng nhẹ 0.4% lên 35,5 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 0.4% lên 37,9 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay nối dài đà tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,52% lên 1.738,30 

USD/ounce; vàng giao tháng 8 tăng 0,17% lên 1.754,60 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,18% lên 1,1118. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,2346. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,07% xuống 107,69. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trump tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong. Tổng thống 

Trump đã chỉ đạo chính quyền của ông bắt đầu quy trình xóa bỏ trạng 

thái đặc biệt của Hong Kong để đáp trả việc Trung Quốc muốn áp luật 

an ninh quốc gia lên thành phố này. Nhưng thỏa thuận thương mại 

giai đoạn 1 giữa Mỹ với Trung Quốc vẫn chưa bị rút lại. 

 Giá nguyên vật liệu bắt đầu nhịp tăng trưởng mới. Quặng sắt, một 

trong những mặt hàng quan trọng nhất của ngành sản xuất nguyên vật 

liệu, đã tăng trưởng lên vượt mức $100/ tấn. Qua đó xóa sạch mọi tác 

động từ dịch bệnh trong tháng 3/2020. 
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