
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.26% 0.56% 

Giá cuối ngày 886.22 118.08 

KLGD (triệu cổ phiếu)  499.60   67.33  

GTGD (tỷ đồng) 6,367.30  720.58  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-12,278,090 -3,923,200 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-150.32 -48.33 

Số CP tăng giá 231 98 

Số CP đứng giá 87 185 

Số CP giảm giá 132 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

NTL 10% bằng tiền 11/06/20 

TVD 8% bằng tiền 11/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 POW: CTCP Điện lực dầu khí Việt Nam – PV Power đặt kế hoạch lãi 

trước thuế gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2020. Tổng doanh thu 31.404 tỷ 

đồng. Con số này giảm so với thực hiện năm 2019. 

 PVT: Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí  lên kế hoạch 2020 khá 

thận trọng với tổng doanh thu 6.200 tỷ đồng, giảm 23% và lợi nhuận sau 

thuế là 433 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với con số hơn 820 tỷ đồng thực 

hiện năm 2019. 

  VCI: CTCK Bản Việt đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 

dự kiến 1.390 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. So với thực hiện 

năm 2019 đạt 855 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thì kế hoạch lợi nhuận năm 

2020 của VCSC giảm 36%. 

 TLD: CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long  dự kiến 

phát hành gần 19,36 triệu cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ 

phát hành 103,4%, tương ứng tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi.  

 DRC: Công ty Cao su Đà Nẵng đề ra kế hoạch kinh doanh trình cổ đông 

thông qua gồm doanh thu thuần 4.062 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận trước 

thuế 280 tỷ đồng, giảm 11%. 

 VGC: Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm 23%, đạt 750 tỷ 

đồng. Kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng, giảm 18% so với 

thực hiện 2019 

 CII: PYN Elite Fund đã bán 336.860 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

19 triệu cổ phiếu, tương đương 8% vốn CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP 

HCM. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/5.  

 PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu quỹ, 

tương đương 1,28% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến 

được thực hiện từ ngày 16/6 đến 15/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả 

thuận. Công ty hiện nắm giữ hơn 103 triệu cổ phiếu quỹ. 

 PGC:  MB Capital đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

lên 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,3% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện 

qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 9/6 đến 8/7. Ông Phan 

Phương Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB Capital là Thành 

viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex. 

 BCG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam đã mua 400.000 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh vào ngày 5/6. Sau giao dịch, ông Nam nắm giữ 22,9 

triệu cổ phiếu, tương đương 21,2% vốn CTCP Bamboo Capital. 

 

TIN SÀN HOSE 

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

nhất 2020 đạt 6.000 tỷ đồng – tăng 18% và Lợi nhuận sau thuế 199 tỷ đồng 

– tăng 10% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ  

10% - 20%. 

 PXL: Ông Lê Công Trung, Tổng Giám đốc, vừa thông báo đăng ký mua 

15 triệu cổ phiếu PXL của Tổng CTCP Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 

. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 9/6 

đến 3/7/2020. Trước giao dịch ông Trung sở hữu chưa đến 300.000 cp PXL. 

 TKU: Từ ngày 4/5 đến 2/6, Trưởng ban Kiểm soát Hsu Wen Chuan không 

bán cổ phiếu nào trong số 501.102 đơn vị đăng ký. Ông Chuan vẫn nắm giữ 

501.102 cổ phiếu, tương đương 1,55% vốn TKU. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           65.40  DGC            1.10  

VCB           38.40  VCS            1.00  

VRE           15.80  NTP            0.30  

FUEVFVND           12.50  BTW            0.20  

VHM           12.00  HHG            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30       (131.30) PVS         (36.90) 

HPG       (111.20) SHB           (8.80) 

TDH         (30.70) TIG           (2.00) 

VIC         (24.30) SHS           (1.60) 

MSN         (16.60) PGS           (0.60) 

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 thuế cho bốn đối tượng 

gốm doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và 

tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu 

nhập. Những đối tượng này được đề xuất giảm 30% 

số thuế thu nhập trong trường hợp doanh nghiệp có 

thu nhập không quá 50 tỷ đồng và số lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 100 người 

năm nay. 

 WB phê duyệt khoản vay 84,4 triệu USD giúp 

Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở 

bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển 

giao thông và năng lượng xanh. Khoản vay này cũng 

hỗ trợ Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19 

thông qua hỗ trợ ngân sách từ nguồn vốn vay ưu đãi 

và các chính sách giúp đối phó với đại dịch. 

 Mitsubishi xem xét xây nhà máy sản xuất ôtô ở 

Bình Định do có lợi thế sở hữu cảng nước sâu. Mặt 

khác, Bình Định có hạ tầng giao thông kỹ thuật khá 

hoàn thiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng 

hóa. Ngoài ra, tỉnh có quỹ đất lớn thuận lợi cho việc 

xây dựng các nhà máy sản xuất linh phụ kiện phục 

vụ ngành sản xuất ôtô. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước muốn 'siết' quy định cấp tín dụng, 

đầu tư trái phiếu của các công ty tài chính để bảo đảm 

tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các công ty tài chính tiến gần 

hơn chuẩn mực, thông lệ quốc tế trên cơ sở phải duy trì tỷ 

lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; tăng 

cường khả năng chịu đựng rủi ro của tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng trước những cú sốc của thị trường.  

 5 tháng giảm thu 19.000 tỉ đồng, hải quan nói khó ‘hoàn 

thành chỉ tiêu’. 35 Cục hải quan tỉnh, thành phố của cả 

nước tính đến hết ngày 25.5 có số thu giảm 16,54% so với 

cùng kỳ năm 2019 do dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều quốc 

gia, một số cửa khẩu, sân bay đóng cửa đã khiến các mặt 

hàng xuất nhập khẩu chính giảm mạnh ảnh hưởng đến công 

tác thu nộp ngân sách. 

 Nhu cầu lớn nhưng ít doanh nghiệp đăng ký vay hỗ trợ 

do Covid-19. Theo đại diện các doanh nghiệp, những gói 

hỗ trợ ngắn hạn mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu 

cầu, trong khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các doanh 

nghiệp rất sâu và kéo dài. Những giải pháp hỗ trợ như: giãn, 

hoãn nợ, cho vay ưu đãi... chỉ thực hiện trong thời gian 

ngắn, không thấm tháp so với khó khăn của doanh nghiệp. 

  

TIN VĨ MÔ 

 FTSE ETF loại PDR đợt cơ cấu quí II, ROS và PPC rời rổ FTSE Vietnam All-Share. Không có cổ phiếu nào được thêm 

vào danh mục trên trong đợt cơ cấu này. Tính đến ngày 3/6, tổng tài sản của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF là hơn 200 

triệu Euro. 

 Nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 100.000 tài khoản trong 3 tháng. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường 

với thanh khoản  tháng 5 đạt 89.370 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 5,4 tỷ cổ phiếu, tăng 30% về giá trị và 10,2% về khối 

lượng so với tháng 4. 

 Huy động trái phiếu Chính phủ tăng 5 lần. Tháng 5, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà 

nước phát hành, huy động được 18.392 tỷ đồng, tăng 510% so với tháng trước. Tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 70,3%, khối 

lượng đặt thầu gấp 2,6 lần khối lượng gọi thầu. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ tăng trên tất 

cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,22-0,4%/năm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.110 3.15% 

S&P 500 3.194 2.62% 

Nikkei 225 23.105 1.06% 

Kospi 2.187 0.26% 

Hang Sheng 24.770 1.66% 

SET 1.436 1.75% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.84 -0.10% 

USD/CNY 7.08 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.90 -0.17% 

S&P500 VIX 24.52 -5.00% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đột ngột tăng sốc khi số liệu việc làm tháng 5 tích cực giúp nhà đầu tư thêm hi vọng 

vào quá trình hồi phục kinh tế sau dịch COVID-19. Dow Jones tăng 3,1%, S&P 500 cũng tăng 2,6%. Nasdaq Composite trở 

thành chỉ số chính đầu tiên lấy lại đỉnh lịch sử thiết lập trước dịch khi tăng hơn 2%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng hơn 2% sau quyết định tiếp tục gian hạn việc cắt giảm sản lượng của OPEC+. Giá dầu thô 

ngọt nhẹ WTI tăng 2,05% lên 40,3 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng mạnh 2,32% lên 43,3 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm sâu do nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư. Giá vàng giao ngay giảm 0,28% xuống 1.679,50 USD/ounce; 

vàng giao tháng 8 cũng đã giảm 0,01% xuống 1.682,65 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm so với đồng euro và bảng Anh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,25% lên 1,1313. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,44% lên 1,2719. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 109,62. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 

 Thị trường việc làm của Mỹ tích cực trở lại. Bộ Lao động Mỹ hôm 

5/6 công bố nền kinh tế này đã tạo thêm 2,5 triệu việc làm trong tháng 

5. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 13,3%. Các số liệu này vượt 

xa dự báo của các nhà kinh tế học, cho thấy Mỹ đang tiến gần thời 

điểm kinh tế bật tăng trở lại. 

 Mỹ hủy lệnh cấm cửa các hãng hàng không Trung Quốc. Chính 

quyền Tổng thống Donald Trump ngày 5/6 hủy kế hoạch cấm các 

hãng hàng không Trung Quốc bay đến Mỹ, không lâu sau khi Bắc 

Kinh cho phép hãng bay nước ngoài đến Trung Quốc. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 
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