
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.31% 0.80% 

Giá cuối ngày 883.9 117.42 

KLGD (triệu cổ phiếu)  431.12   65.03  

GTGD (tỷ đồng) 6,650.94  681.50  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,094,447 -51,323 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-163.93 -4.76 

Số CP tăng giá 209 93 

Số CP đứng giá 96 196 

Số CP giảm giá 145 71 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 09/06/20 

DNH 12% bằng tiền 09/06/20 

CKA 20% bằng tiền 09/06/20 

ABS 5% bằng tiền 10/06/20 

CHC 8% bằng tiền 10/06/20 

TVD 8% bằng tiền 11/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở 

Giao dịch 2 tiếp tục rao bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Nhà Hưng 

Ngân với giá 396 tỷ đồng. So với lần thông báo đấu giá vào hồi tháng 2, giá 

khởi điểm hiện tại đã giảm 24%. 

 GAS: Tổng Công ty khí Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu 5 tháng đầu 

năm đạt gần 27.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trên 4.500 tỷ đồng. 

 TDH: Thuduc House sẽ chuyển nhượng hơn 1,8 triệu cổ phần còn lại (~ 

49% vốn) tại Chợ Nông sản Thủ Đức với giá 48.400 đồng/cp. Tổng giá trị 

chuyển chuyển nhượng đạt gần 88 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến ngay 

trong tháng 6/2020. 

 ITA: CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đặt kế hoạch doanh thu 

2020 giảm về 842 tỷ đồng. Chỉ tiêu LNST tiếp tục tăng hơn 31,5% lên 271 

tỷ đồng. 

 POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lên kế hoạch 2020 với 

sản lượng điện sản xuất cả năm 2020 ở mức 21,6 tỷ kWh, tổng doanh thu 

~35.500 tỷ đồng, LNST 2.044 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với năm 2019. 

 TCH: Theo BCTC kiểm toán, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng 

Huy ghi nhận doanh thu hợp nhất niên độ 2019 - 2020 của TCH đạt hơn 

2,237 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 

trên 631 tỷ đồng, tăng 123% so với niên độ trước. 

 GAB: CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC sẽ phát hành 

thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông tại ROS. Tỷ lệ 

hoán đổi dự kiến là 1:15. Đồng nghĩa với việc phía GAB sẽ phát hành thêm 

hơn 37.8 triệu cp để hoàn tất thương vụ sáp nhập nói đến. 

 DAG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Hùng đã mua 386.000 cổ phiếu trong 

số 5 triệu đơn vị đăng ký qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 7/5 đến 3/6. 

Trước giao dịch, ông Hùng không là cổ đông tại Tập đoàn Nhựa Đông Á. 

 HRC: Bà Lê Thị Phương Nga đã mua 352.200 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 1,7 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn CTCP Cao su Hòa Bình. 

Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn là 2/6. 

 OGC: Bà Nguyễn Minh Hạnh, chị gái Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn 

Hương Nga đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận, từ ngày 10/6 đến 9/7. Sau giao dịch, bà Nga nắm giữ 7,8 triệu cổ 

phiếu, tương đương 2,6% vốn. 

TEG: Trưởng ban Kiểm soát Đào Xuân Đức đăng ký mua 200.000 cổ 

TIN SÀN HOSE 

 DC4: CTCP DIC số 4 đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 

tổng sản lượng hợp nhất là 650 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất 650 tỷ 

đồng – tăng 59% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế là 26,2 tỷ đồng 

 LAS: Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đặt kế hoạch lợi nhuận 56 

tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2019. Kế hoạch doanh thu là 3.140 tỷ đồng, tăng 

10% 

 VCX: CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu 

qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 8/6 đến 7/7. Trước giao 

dịch, công ty nắm giữ 15 triệu cổ phiếu, tương đương 56,7% vốn.  

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG           53.29  CEO            1.15  

VHM           43.93  NTP            0.99  

VNM           39.58  VCS            0.89  

VRE           31.19  HUT            0.46  

POW           17.17  PVX            0.11  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30       (141.30) SHS           (2.29) 

HPG       (137.38) SHB           (1.86) 

MSN         (35.57) PGS           (1.81) 

VIC         (26.11) BVS           (0.81) 

CII         (16.58) DGC           (0.63) 

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 thức nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế 

thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng đối với đối 

tượng nộp thuế kể từ ngày 1-7-2020 và áp dụng từ 

kỳ tính thuế năm 2020. Việc nâng mức giảm trừ 

gia cảnh như trên, sẽ góp phần giảm bớt khó khăn 

cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát 

tăng so với thời điểm năm 2013.  

 Bộ Ngoại giao đề xuất tổ chức một số điểm 

trung chuyển đón công dân Việt Nam về nước. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, do dịch bệnh 

kéo dài nên vấn đề tổ chức đưa công dân Việt Nam 

từ các khu vực có dịch về nước cũng như việc đón 

các đoàn ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người 

lao động kỹ thuật cao… vào Việt Nam đang tạo ra 

sức ép rất lớn. 

 Bình Phước sắp có khu công nghiệp hơn 420 ha, 

tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Thủ tướng vừa 

quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Ledana với quy mô sử dụng đất 424,54 ha tại xã 

Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.  

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tăng trưởng huy động vốn cao hơn tín dụng. Tính đến 

20/5, huy động vốn tăng 1,85% trong khi tín dụng chỉ 

tăng 1,32% so với cuối năm 2019. Từ đầu năm, tín dụng 

tăng chậm. Trần lãi suất huy động với kỳ hạn dưới 6 

tháng cũng giảm về 4,25%/năm. Các ngân hàng đồng 

loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động.   

 Thu ngân sách tiếp tục giảm. Tổng cục Thuế vừa cho 

biết, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 5/2020 

do ngành Thuế quản lý đạt 58 nghìn tỷ đồng, đạt 4,6% so 

với dự toán pháp lệnh, chỉ bằng 63,1% so với cùng kỳ 

năm 2019. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, thu ngân sách nhà 

nước do ngành Thuế quản lý giảm. 

 Lãi suất liên ngân hàng xuống mức thấp lịch sử, 

NHNN còn ít dư địa giảm thêm lãi suất điều hành? 

Theo BVSC, trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng 

trở lại, NHNN ít có khả năng giảm thêm lãi suất điều 

hành và trần lãi suất huy động trong năm nay. Trên thị 

trường mở, NHNN liên tục bơm ròng ra thị trường nhằm 

hỗ trợ thanh khoản khiến lãi suất liên ngân hàng giảm 

sâu. Thanh khoản dồi dào cũng tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhóm ngân hàng có thể thực tiếp tục thực hiện 

cắt giảm lãi suất trong tháng 5. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Chuyên gia Vinacapital: Chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới 6.000 tỷ USD. Ông Andy Ho 

nêu, chúng ta đang ở trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng khó khăn về kinh 

tế. Và để hỗ trợ cho kinh tế phục hồi, chính phủ các nước, đặc biệt là các nước phát triển bắt đầu in tiền mới. Chuyên gia này 

tin rằng, hiện tại các nước phát triển đang bơm vào khoảng 6.000 tỷ USD để hỗ trợ kinh tế phục hồi. 

 TVC chuyển sang niêm yết HoSE. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, HoSE đã tiếp nhận hồ sơ chuyển sàn của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Nếu nhận được sự chấp thuận thì hơn 40 triệu cổ phiếu TVC sẽ sớm niêm yết và giao dịch trên 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

 Nguồn cung trái phiếu Chính phủ tháng 6 sẽ ở mức cao? SSI Research nhận định, nguồn cung phát hành TPCP của KBNN 

trong tháng 6 dự báo sẽ ở mức cao nhưng nhu cầu đầu tư của các thành viên thị trường cũng đã tăng lên, nhất là trong bối cảnh 

thanh khoản dư thừa, lãi suất trên liên ngân hàng ở mức rất thấp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.281 0.05% 

S&P 500 3.112 -0.34% 

Nikkei 225 22.605 -0.40% 

Kospi 2.154 0.14% 

Hang Sheng 24.336 0.17% 

SET 1.411 2.68% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.78 0.10% 

USD/CNY 7.11 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.81 -1.60% 

S&P500 VIX 25.81 0.58% 

 Chứng khoán Mỹ dứt đà tăng khi số liệu thất nghiệp tiêu cực hơn dự báo và cổ phiếu công nghệ bị bán tháo. Dow Jones 

tăng chưa đầy 0,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,3% và 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ tăng và nhu cầu giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 

0,2% xuống còn 37,2 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm nhẹ 0,2% xuống còn 39,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1.715,20 USD/ounce. Trong khi đó, vàng giao 

tháng 8 lại giảm 0,35% xuống 1.721,40 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm giá so với euro và bảng Anh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1340. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,13% lên 1,2611. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 109,16. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Số liệu việc làm Mỹ gây thất vọng thị trường. Bộ Lao động Mỹ cho 

biết 1,877 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần 

trước, vượt ước tính của Dow Jones là 1,775 triệu. Theo đó, số đơn 

xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh, lên đến gần 21,5 triệu. 

 Ngân hàng Trung ương châu Âu bơm thêm 600 tỷ euro để mua 

trái phiếu. Chương trình được triển khai cho đến ít nhất là cuối tháng 

6/2021, đồng nghĩa Chương trình thu mua khẩn cấp trong đại dịch 

(PEPP) sẽ tiếp tục thực hiện các giao dịch mua tài sản ròng cho đến 

khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc. 
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05/06/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


