
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.73% 2.50% 

Giá cuối ngày 881.17 116.49 

KLGD (triệu cổ phiếu)  351.95   56.60  

GTGD (tỷ đồng) 5,395.52  622.80  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,552,930 -1,938,681 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-65.26 -17.78 

Số CP tăng giá 203 78 

Số CP đứng giá 91 216 

Số CP giảm giá 157 66 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

NAV 5% bằng tiền 08/06/20 

CDN 14% bằng tiền 05/06/20 

DNH 12% bằng tiền 05/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 SSI: Công ty Chứng khoán SSI lên kế hoạch kinh doanh 2020 dựa trên 

kịch bản thận trọng gồm doanh thu hợp nhất 2.750 tỷ đồng, lợi nhuận hợp 

nhất trước thuế 868 tỷ đồng. 

 HPG: Lũy kế 5 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường 

trong và ngoài nước 1,26 triệu tấn thép xây dựng, tăng 8,6% so với cùng 

kỳ. Khu vực miền Nam gần gấp đôi cùng kỳ với hơn 292.000 tấn.  

 LCG: LICOGI 16 làm tổng thầu EPC dự án điện mặt trời vốn đầu tư 

hơn 1,500 tỷ đồng. Dự án đã được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch 

phát triển điện lực Khánh Hòa. 

 CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ lên kế hoạch doanh thu năm 2020 

tăng 5% so với năm 2019, đạt 2,441 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi sau thuế tăng nhẹ 

2% so với năm trước, ghi nhận 400 tỷ đồng. 

 SMC: CTCP Đầu tư Thương mại SMC dự kiến doanh thu 2020 đạt 

15,200 tỷ đồng và mục tiêu lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng. So với kết quả năm 

2019, Công ty đang đặt mục tiêu đi lùi 10% về doanh thu nhưng tăng 20% 

về lãi sau thuế. 

 FDC: CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM đề ra kế hoạch 

276 tỷ đồng tổng doanh thu và 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2020, 

lần lượt đi lùi 47% về doanh thu và 47% về lợi nhuận so với kết quả đạt được 

ở năm trước. 

 DHM: CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu giải 

trình do thời gian thực hiện kiểm toán kéo dài, đơn vị kiểm toán 

và DHM không thống nhất được các điều kiện phát sinh nên hai bên đã thanh 

lý hợp đồng kiểm toán đã ký. 

 VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã bán toàn bộ 275.000 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 25/5 đến 29/5.  

 TNI: Bà Nguyễn Thu Hương đã bán 272.000 cổ phiếu với ngày giao dịch 

làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 27/5 và 100.000 cổ phiếu với ngày giao dịch 

khiến không còn là cổ đông lớn là 29/5. Sau giao dịch, bà Hương nắm giữ 

2,6 triệu đơn vị Tập đoàn Thành Nam . 

 IMP: Balestrand Limited đã bán toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 

5,9% vốn CTCP Dược phẩm Imexpharm. Giao dịch được thực hiện qua VSD 

với ngày giao dịch khiến không còn là cổ đông lớn là 29/5. 

 TNC: Ông Phan Văn Tiến đã mua 119.900 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 1,2 triệu đơn vị, tương đương 6,4% vốn CTCP Cao su Thống Nhất . 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 28/5. 

ký. Bà Hượng hiện nắm giữ 111.814 cổ phiếu Vinamilk. Giao dịch thực hiện 

TIN SÀN HOSE 

 VC3: CTCP Xây dựng số 3 đặt chỉ tiêu doanh thu 267,83 tỷ đồng, tương 

đương 85,82% thực hiện năm trước. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế cổ đông công 

ty mẹ là 55,5 tỷ đồng, tăng 10,32% so với năm trước. 

 MBS: CTCK MB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với Tổng doanh thu 

720 tỷ đồng – giảm 25% và Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 200 tỷ đồng – giảm 

31% so với thực hiện năm 2019. 

 AAV: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã bán 133.000 cổ phiếu, giảm lượng 

nắm giữ còn 1,5 triệu đơn vị, tương đương 4,8% vốn. Ngày không còn là cổ 

đông lớn là 29/5. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           75.32  VCS            0.89  

VNM           39.42  PVI            0.22  

CTG           35.43  PVS            0.16  

VCB           15.27  HLD            0.11  

GAS           11.08  TAR            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30       (131.20) SHB         (15.88) 

CII         (50.18) SHS           (1.45) 

BVH         (20.66) ART           (0.88) 

VIC         (18.83) PGS           (0.51) 

DBC         (17.97) IDV           (0.22) 

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 

 Đại gia công nghệ tiếp tục cập bến Việt Nam. 

Panasonic bắt đầu di dời nhà máy từ Thái Lan, khởi 

đầu cho “làn sóng mới” chuyển sang sản xuất tại 

Việt Nam, mở rộng nhà máy bằng việc xây dựng 

thêm một dây chuyền sản xuất quạt trần và thông gió 

tại tỉnh Bình Dương. Nhiều nhà đầu tư khác như 

Sharp, Nintendo, Kyocera cũng có kế hoạch chuyển 

dịch và mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. 

 Hơn 50 triệu ô tô, xe máy sẽ phải lắp màng lọc 

khí thải? Dự thảo luật Bảo vệ môi trường đề xuất 

phương tiện giao thông sẽ phải có bộ phận lọc, giảm 

thiểu khí thải. Nếu quyết định này được thông qua, 

hơn 50 triệu ô tô, xe máy cũ trên cả nước sẽ phải lắp 

thêm màng lọc khí thải để đảm bảo tiêu chuẩn môi 

trường. 

 Chưa thể điều chỉnh lương tối thiểu 2021. Tuy 

nhiên, thời gian gần đây tác động nặng nề của đại 

dịch COVID-19 đã khiến việc đáp ứng, duy trì mức 

tăng lương tối thiểu vùng 5,5% là rất khó khăn, mục 

tiêu bảo vệ doanh nghiệp, hồi phục sản xuất kinh 

doanh sau dịch sẽ không đạt được, Phó Chủ tịch 

VCCI nhấn mạnh. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Mỹ coi Việt Nam là ưu tiên hợp tác trong chuỗi cung 

ứng. Mỹ xác định Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong 

các dự án tại khu vực sắp tới, gồm sản xuất các sản phẩm 

chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Thông tin được 

Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế 

Mỹ  cho biết trong cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ.  

 Lợi nhuận của 12 ngân hàng niêm yết có thể giảm 

11,9% trong năm nay. Theo FiinGroup, chỉ tiêu kế 

hoạch 2020 sau đại hội cổ đông hoặc được các chuyên 

viên phân tích đưa ra dự báo lợi nhuận 2020, thì dự kiến 

lợi nhuận sau thuế được tính toán sẽ giảm 11,9% trong 

năm 2020 này. Các chỉ tiêu này được đặt ra phần lớn là 

sau khi dịch đã được kiểm soát trong thời gian gần đây. 

 NHNN siết chặt an toàn thông tin trong hoạt động 

ngân hàng khi đang dự thảo Thông tư qui định về an 

toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, thay 

thế Thông tư 18/2018. Bổ sung đối tượng Tổ chức tài 

chính vi mô, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong trường 

hợp các tổ chức này có thiết lập và sử dụng hệ thống 

thông tin phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, 

nghiệp vụ của tổ chức. 

  

TIN VĨ MÔ 

 PXP Vietnam Asset Management sẽ đóng cả 2 quỹ, tìm đối tác chuyển nhượng danh mục hơn 63 triệu USD. Đại diện quỹ 

đầu tư PXP Vietnam Asset Management xác nhận sẽ đóng quỹ vào tháng 8 tới và chấm dứt sự hiện diện trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam sau hơn 18 năm hoạt động. Thông tin ban đầu cho thấy việc đóng quỹ là do PXP hoạt động không hiệu quả. 

 Thu nhập từ chứng khoán của ngân hàng tăng 226%. Thu nhập từ chứng khoán quý I tăng 226% so với cùng kỳ 2019, nâng 

tỷ trọng từ 13,7% lên gần 34% trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng. So với cuối năm 2019, giá trị danh mục chứng khoán của 

18 ngân hàng trên sàn tăng 8,5%. 

 Tổ chức trong nước và tự doanh CTCK tích cực giao dịch chứng khoán phái sinh hơn. Theo đó, tỉ trọng giao dịch của 

NĐT tổ chức trong nước và tự doanh của CTCK đều tăng so với tháng trước. Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số 

VN30 trong tháng 5/2020, thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.391 

hợp đồng/phiên, giảm 0,59% so với tháng trước. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.269 2.05% 

S&P 500 3.123 1.36% 

Nikkei 225 22.791 0.79% 

Kospi 2.177 1.42% 

Hang Sheng 24.326 1.37% 

SET 1.374 1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.43 -0.26% 

USD/CNY 7.12 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.75 0.00% 

S&P500 VIX 25.66 -4.40% 

 Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư đón nhận các số liệu kinh tế khả quan hơn dự báo, tăng thêm hi vọng 

về quá trình nối lại hoạt động kinh doanh sau dịch COVID-19. Dow Jones tăng 2,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng 

lần lượt 1,4% và 0,8%. 

 Giá dầu hôm nay giảm hơn 1% trong khi chờ đợi cuộc họp tiếp theo của OPEC+ về việc kéo dài thời gian cắt giảm sản 

lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 1,6% xuống còn 36,7 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng nhẹ 0,5% lên 39,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm. Giá vàng giao ngay giảm 0,19% xuống 1.697,40 USD/ounce; vàng giao tháng 8 cũng đã giảm 

0,18% xuống 1.701,75 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần khi tâm lí đầu tư rủi ro gia tăng. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,04% lên 1,1235. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2578. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% 

lên 109,02. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Mỹ sẽ cấm các hãng hàng không Trung Quốc từ ngày 16/6. trong 

động thái được xem là đòn đáp trả việc Chính phủ Trung Quốc ngăn 

cản việc các hãng hàng không Mỹ nối lại hoạt động khai thác bay giữa 

hai nước. 

 29 năm không suy thoái nhưng Australia đã bị "hạ gục" vì Covid-

19. Theo số liệu chính thức vừa được công bố, GDP Australia giảm 

0,3% trong 3 tháng đầu năm 2020. Tồi tệ hơn, nền kinh tế này được 

dự báo sẽ còn suy thoái sâu hơn nữa trong quý II sau khi hứng chịu 

toàn bộ những tổn thất do Covid-19 gây ra. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

04/06/2020 
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Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


