
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.64% 3.94% 

Giá cuối ngày 878.67 114.14 

KLGD (triệu cổ phiếu)  476.51   78.63  

GTGD (tỷ đồng) 7,354.15  819.73  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

6,740,200 -2,271,865 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

93.98 -26.75 

Số CP tăng giá 286 114 

Số CP đứng giá 66 188 

Số CP giảm giá 99 58 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DP3 70% bằng tiền 03/06/20 

HEV 13% bằng tiền 03/06/20 

GDT 20% bằng tiền 03/06/20 

PMS 17,14% bằng tiền 04/06/20 

NTP 10% bằng tiền 04/06/20 

ARM 20% bằng tiền 04/06/20 

VSI 15% bằng tiền 04/06/20 

NLG 4,79% bằng tiền 05/06/20 

PCC 10% bằng tiền 05/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổng 

tài sản tăng thêm 33% so với năm 2019 lên trên 305 nghìn tỷ đồng. Lợi 

nhuận trước thuế dự tính lên mức cao kỷ lục mới là 5.661 tỷ đồng, cao hơn 

13% so với năm trước 

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  đã phát hành 

riêng lẻ thành công tổng cộng 2.311 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn 

trong thời gian từ ngày 22 đến 26/5/2020. Đây là loại trái phiếu không chuyển 

đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh. 

 QCG: Quốc Cường Gia Lai  hoàn tất việc chuyển nhượng 35% cổ phần 

sở hữu tại Bất động sản Sông Mã, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây về chỉ còn 

14,9% vốn. Người nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên là bà Lê Thị 

Thanh Thúy với giá trị gần 122 tỷ đồng. 

 DBC: Tập đoàn Dabaco Việt Nam ước doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 

4.483 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 593 tỷ đồng,vượt 30% kế 

hoạch năm. 

 GEX: Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam đã phát hành 300 tỷ đồng trái 

phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. 

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất cố định 9,5%/năm. 

Tài sản đảm bảo là 13,5 triệu cổ phiếu của Đầu tư Nước sạch Sông Đà. 

 CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM trình kế hoạch kinh 

doanh. Kịch bản thận trọng, doanh thu mục tiêu 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế cổ đông công ty mẹ 808 tỷ đồng. Phương án khả quan lần lượt là 

6.600 tỷ đồng và 1.608 tỷ đồng.  

 FLC: Tập đoàn FLC lên kế hoạch lỗ gần 1,960 tỷ đồng năm 2020, trong 

khi lãi sau thuế năm trước đạt 696 tỷ đồng. Chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 

đạt 12,500 tỷ đồng, giảm 21.5% so với thực hiện năm trước. 

 KDC: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Quôc Nguyên 

đăng ký bán 200.000 cổ phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ còn 328.207 cổ 

phiếu, tương đương 0,15% vốn Tập đoàn Kido. Giao dịch dự kiến thực hiện 

qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/6 đến 5/7. 

 TVB:  Thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung đăng ký bán toàn 

bộ 165.148 cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện 

qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 5/6 đến 3/7. 

 CKG: Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang  thông qua kế 

hoạch 1,053 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 

2020, tương ứng tăng 5% về doanh thu và gần như không thay đổi về lợi 

nhuận so với kết quả đạt được năm 2019. 

TIN SÀN HOSE 

 NTC:  CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đã mua thêm 702.000 cổ phiếu Nam 

Tân Uyên để tăng nắm giữ lên trên 3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,05% 

vốn. Trước đó vào ngày 25/5, SIP cũng đã mua gần 1,6 triệu cổ phiếu NTC và 

chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 14,7% vốn. 

 VNR: Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam ước tính doanh thu 

phí nhận đạt 2.564,6 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2019. Lợi nhuận trước 

thuế dự kiến đạt 355,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. 

 ND2: Ngày 29/5, Tổng giám đốc Ứng Hồng Vận đã bán 198.700 cổ phiếu, 

giảm lượng nắm giữ còn 442.052 cổ phiếu, tương đương 0,9% vốn CTCP Đầu 

tư và phát triển điện miền Bắc 2. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           54.57  SHB            4.37  

VCB           35.93  VCS            3.72  

VNM           33.70  NTP            0.73  

CTG           31.47  PVI            0.21  

POW           31.16  BVS            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (47.00) SHS           (9.82) 

DBC         (18.89) PVS           (8.34) 

VIC         (17.03) PGS           (1.15) 

HSG         (14.41) LHC           (0.57) 

PVD         (14.31) BCC           (0.39) 

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 

 Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế năm 2020 với 

DN nhỏ và siêu nhỏ. Theo ước tính, việc này sẽ làm 

giảm thu NSNN khoảng 15.840 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt qua 

khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tích tụ vốn 

để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 Bộ Tài chính hứa trình Thủ tướng quy định giảm 

50% phí trước bạ sớm nhất. Trước đó Vụ trưởng 

Vụ Chính sách thuế nói chưa thể biết chính xác thời 

điểm người mua ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước 

được giảm 50% lệ phí trước bạ. Lý do là, việc này 

còn phụ thuộc vào thời gian tham gia ý kiến các tổ 

chức, cá nhân, bộ, ngành. 

 Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế 

công chức. Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định các 

cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công 

chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, mức độ phức tạp, tính chất, quy mô hoạt động; 

phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý 

chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN dự kiến ban hành cơ chế thử nghiệm hoạt 

động Fintech từ năm 2021, trong đó có cho vay ngang 

hàng. Theo NHNN, sự xuất hiện và phát triển với tốc độ 

nhanh chóng của Fintech đã khiến các cơ quan quản lí 

của các quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn và thách 

thức trong công tác quản lí, giám sát do những rủi ro rửa 

tiền, tài trợ khủng bố, rủi ro liên quan tới an ninh. 

 Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất lên 

sàn thương mại điện tử nhằm giảm thiểu những khó 

khăn do dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời, Bộ khuyến 

nghị, nền tảng hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử hiện 

tương đối tốt, vì vậy doanh nghiệp thương mại là phải 

xây dựng được uy tín với khách hàng, sử dụng dịch vụ 

của đơn vị chuyển phát đảm bảo và phải xử lý nhanh 

khiếu nại tranh chấp nếu có xảy ra. 

 Quí II, xuất khẩu 'ngấm đòn' COVID-19. Tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 

tháng đầu năm ước đạt 196,84 tỷ USD, giảm 2,8% so với 

cùng kỳ năm 2019. Trong 5 tháng kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam ước đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% 

so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, 5 tháng đầu năm, 

kim ngạch xuất khẩu của cả ba nhóm ngành quan trọng 

đều giảm. 

TIN VĨ MÔ 

 Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nộp hồ sơ niêm yết lên HNX. Số lượng cổ phiếu đăng kí niêm yết là hơn 3,1 tỉ cổ phiếu, qui 

mô vốn hóa thị trường hiện tại là gần 20.500 tỉ đồng. Việc niêm yết trên các sàn chứng khoán lớn giúp cổ phiếu BSR có cơ 

hội giao dịch sôi động trên thị trường, đồng thời thực hiện việc thoái vốn trên sàn giao dịch theo kế hoạch. 

 Giá trị giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX đạt hơn 11,100 tỷ trong tháng 5/2020, tăng 7.54% về khối lượng giao dịch và 

tăng 11% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Tính bình quân, giá trị giao dịch trong tháng đạt hơn 555 tỷ đồng/phiên, tăng 

8.18% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 57 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7.14% so với tháng trước. 

 Khối lượng giao dịch sàn UPCoM tăng hơn 15% trong tháng 5. Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 

38,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 809 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 298.2 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 510.8 tỷ đồng. Tính 

chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 212.5 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.742 1.05% 

S&P 500 3.080 1.05% 

Nikkei 225 22.698 1.67% 

Kospi 2.142 2.61% 

Hang Sheng 23.995 1.11% 

SET 1.337 1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.42 -0.26% 

USD/CNY 7.10 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.71 4.62% 

S&P500 VIX 26.84 -4.92% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư tập trung vào triển vọng hồi phục nền kinh tế và tạm thời chưa quá 

lo ngại về các cuộc biểu tình đang lan rộng. Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 tăng 0,8%, Nasdaq Composite tăng 0,6%. 

 Giá dầu hôm nay tăng gần 4% trước cuộc họp của OPEC+ thảo luận về việc kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI tăng 3,87% lên 36,8 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 2,7% lên 39,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,33% lên 1.732,00 USD/ounce; vàng giao tháng 8 tăng 0,10% lên 

1.735,55 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chưa tìm lại được đà tăng giá. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,1178. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,18% lên 1,2571. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,11% lên 108,78. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Nhiều chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ đóng cửa do làn sóng biểu tình bạo 

lực. Các chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ vốn phải vật lộn vì ảnh hưởng của 

đại dịch COVID-19 đã buộc phải đóng cửa do tình trạng biểu tình bạo 

lực ở nhiều nơi tại nước này sau cái chết của công dân da màu George 

Floyd. 

 Kinh tế Pháp dự báo 'giảm sốc' trong năm 2020. Ngày 2/6, Bộ 

trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong năm 2020, kinh 

tế nước này dự báo sẽ suy giảm ở mức "gây sốc" 11%, cao hơn nhiều 

so với mức dự báo 8% đưa ra trước đó. Cuối tháng trước, Cơ quan 

Thống kê quốc gia (INSEE) của Pháp cảnh báo nền kinh tế nước này 

có thể suy giảm tới 20% trong quý II/2020 do tác động của đại dịch 

COVID-19 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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