
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.55% 1.71% 

Giá cuối ngày 899.92 120.1 

KLGD (triệu cổ phiếu)  571.01   102.20  

GTGD (tỷ đồng) 8,432.38  1,005.63  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,449,608 -3,073,446 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

355.86 -20.08 

Số CP tăng giá 313 138 

Số CP đứng giá 60 157 

Số CP giảm giá 77 64 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

 KDC: Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kido chỉ mua 

được 1,8 triệu cổ phiếu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước 

đó. Sau giao dịch ông Trần Lệ Nguyên sở hữu hơn 30,7 triệu cổ phần tại 

Kido (tỷ lệ 14,95%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 5/6/2020. 

 LDG: CTCP Đầu tư LDG đặt mục tiêu đạt 2.756 tỷ đồng doanh thu 

thuần năm 2020, gấp 3,5 lần doanh thu đạt được năm 2019. Còn chỉ tiêu lợi 

nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, ước tăng trưởng hơn 16% so với lợi nhuận thực 

hiện năm 2019. 

 HNG: HAGL Agrico trình cổ đông kế hoạch năm 2020 với doanh thu 

thuần 4.307 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng. Công ty dự kiến 

trồng thêm chuối để đạt quy mô 15.000 ha trong tương lai 

 HPG: Tập đoàn Hòa Phát dự kiến doanh thu 2020 đạt  86.000 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 19% thực hiện năm 

trước. 

 GEX: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đặt mục tiêu lợi 

nhuận trước thuế 975 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước trong trường 

hợp hợp nhất được báo cáo của Viglacera. Trong trường hợp không hợp nhất, 

lợi nhuận sẽ giảm 33% còn 735 tỷ đồng. 

 VNM: Vinamilk vừa ký thành công hợp đồng xuất khẩu 85 containers 

đưa sữa hạt vào Hàn Quốc, sản phẩm gồm: bộ 3 sữa đậu nành hạt cao cấp 

và trà sữa. Hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD. 

 HAH:  Công ty Vận tải Hải An lên kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm 36%, 

đạt 85 tỷ đồng. Chỉ tiêu doanh thu là 1.219 tỷ đồng, tăng 10%. 

 GEG: Công ty Điện Gia Lai muốn phát hành hơn 94 triệu cổ phiếu. Nếu 

thành công, GEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.039 tỷ đồng lên 2.983 tỷ đồng. 

 MSN: Government of Singapore đã bán 154.520 cổ phiếu, giảm lượng 

nắm giữ còn 151,85 triệu đơn vị, tương đương 13% vốn MSN. Ngày giao 

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

 DBC: Hai quỹ thành viên của VinaCapital là Fraser Investment 

Holdings Pte. Ltd. và CTCP Quản lí quĩ VinaCapital đã bán 395.000 cổ 

phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,78% vốn 

DBC. Ngày thực hiện giao dịch làm không còn là cổ đông lớn là 2/6. 

 TDH: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Son đã bán 300.000 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 6/5 đến 4/6. Sau giao dịch, ông Son nắm 

giữ 190.011 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn TDH. 

  

TIN SÀN HOSE 

 SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh SHB TP Hồ Chí Minh đối với 

bà Đặng Tố Loan. Từ ngày 1/6/2020, bà Loan sẽ chỉ còn đảm nhiệm chức vụ 

Giám đốc chi nhánh SHB TP Hồ Chí Minh với thời gian 2 năm. 

 OIL: Tổng công ty Dầu Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 

52.200 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 376 

tỷ đồng, tăng 8%. 

 PHP: CTCP Cảng Hải Phòng đề ra kế hoạch kinh doanh 2020 chưa hợp 

nhất gồm 1,337 tỷ đồng doanh thu và gần 356 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 

lần lượt tăng 14% và giảm 8% so với kết quả của năm 2019 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND         197.58  VCS            4.16  

VNM           65.06  CEO            0.52  

HPG           63.92  INN            0.38  

VCB           30.13  TVC            0.21  

BID           27.82  HHG            0.20  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CII         (41.30) SHB         (13.85) 

MSN         (23.07) ART           (3.54) 

VJC         (15.04) SHS           (3.51) 

HSG         (13.05) PGS           (2.03) 

DPM         (11.08) PVX           (0.68) 

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 

 Đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với 

nhiên liệu bay. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi 

trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít, 

xuống còn 2.100 đồng/lít. Theo cơ quan soạn thảo, 

mức thuế này vẫn đảm bảo nằm trong khung thuế 

bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay quy định tại 

Luật thuế BVMT. 

 Hà Tĩnh đề xuất xây nhà máy điện gió hơn 16.000 

tỷ đồng, đầu tư và xây dựng tại huyện Kỳ Anh. Dự 

án bao gồm 4 nhà máy, mỗi nhà máy có công suất 

100,8MW; sản lượng điện phát lên lưới của toàn bộ 

dự án là 1.139 GWh/năm. Dự án với tổng mức đầu 

tư là 16.206,9 tỷ đồng. Thời gian vận hành bắt đầu 

từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023. 

 Bloomberg: Du lịch Việt Nam 'thoát bẫy' Covid-

19. Theo đánh giá của Bloomberg, Việt Nam đang 

đi đầu trong cuộc đua mở cửa trở lại Đông Nam Á 

để đón khách du lịch. Lượng khách quốc tế giảm 

98% trong tháng 5 so với con số kỷ lục của cùng kỳ 

năm 2019, tuy nhiên thành công trong việc ngăn 

chặn dịch Covid-19 đồng nghĩa với việc Việt Nam 

đã khởi động lại du lịch trong nước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất nhập khẩu hậu COVID-19: Đón luồng gió mới 

từ hiệp định EVFTA. Theo báo cáo của Bộ Công 

Thương, chỉ riêng về xuất khẩu, hiệp định EVFTA dự 

kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào 

năm 2030 so với không có Hiệp định. 

 Siết tín dụng bất động sản của các công ty tài chính? 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Dự thảo Thông tư 

quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Theo dự thảo, 

các tổ chức này phải thường xuyên duy trì 6 giới 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động đồng thời 

bổ sung một số thuật ngữ phù hợp với hoạt động của 

TCTD phi ngân hàng. 

 Chuyển 3 đoạn cao tốc sang đầu tư công: Ngân sách 

cần chi thêm hơn 23.000 tỷ, nâng tổng số vốn ngân 

sách nhà nước phải bố trí cho toàn bộ 11 đoạn cao tốc 

Bắc – Nam khoảng 78.461 tỷ đồng. Nhờ mặt bằng đã 

giải phóng đạt 74%, dự kiến sẽ xong cơ bản trong tháng 

6 này, theo Chỉnh phủ, 3 dự án chuyển sang đầu tư công 

có thể khởi công ngay trong tháng 9 tới. Cơ bản hoàn 

thành và thông xe vào cuối năm 2021. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Thanh khoản HoSE lập kỷ lục gần 500 triệu cổ phiếu trong phiên 8/6, vượt qua kỷ lục cũ 445 triệu cổ phiếu khớp lệnh 

trong phiên 25/1/2018. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 493 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 7.200 tỷ đồng. Việc 

thanh khoản thị trường tăng vọt trong thời gian qua có đóng góp không nhỏ từ dòng tiền những nhà đầu tư mới tham gia thị 

trường, hay còn gọi là "nhà đầu tư F0". 

 Margin nóng theo dòng chảy tiền mới. Đến cuối tháng 5/2020, chia sẻ của một số CTCK cho thấy, dư nợ margin tăng bình 

quân 20% so với cuối tháng 3/2020 và đang ở mức cao hơn so với thời điểm đầu năm 2020. Tăng trưởng của dòng tiền vay 

chậm hơn tăng trưởng của chỉ số VN-Index phần nào cho thấy nhiều nhà đầu tư có sự thận trọng trong giải ngân. 

 157 cổ phiếu trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên UPCoM. HNX vừa tiếp tục công bố danh sách cảnh báo nhà đầu 

tư trên UPCoM tại ngày 04/06/2020. Trong đó, có đến 21 mã mới nằm trong danh sách bị hạn chế giao dịch so với danh sách 

HNX công bố gần đây nhất (09/03) như VSF, HPI hay PVH... 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.572 1.70% 

S&P 500 3.232 1.20% 

Nikkei 225 22.991 -0.81% 

Kospi 2.184 -0.01% 

Hang Sheng 24.776 0.03% 

SET 1.438 0.21% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.58 -0.04% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.86 -3.07% 

S&P500 VIX 25.81 5.26% 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc khi nhà đầu tư ngày càng kì vọng vào sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế sau dịch 

COVID-19. Dow Jones tăng 1,7%, S&P 500 tăng 1,2% và vượt qua mức điểm đầu năm 2020, Nasdaq Composite tăng 1,1%. 

 Giá dầu giảm gần 3% sau khi Arab Saudi tuyên bố sẽ không gia hạn cắt giảm tự nguyện. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,4 

% xuống 38,2 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 3,1% xuống còn 41 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm do gói cưu trợ kinh tế 600 tỷ USD của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống 1.697,10 

USD/ounce; vàng giao tháng 8 cũng giảm 0,09% xuống 1.703,55 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1298. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,1% lên 1,2734. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 108,47. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Xuất khẩu của Trung Quốc quay đầu giảm, nhập khẩu giảm 

mạnh nhất trong 4 năm. Trong tháng 5/2020, xuất khẩu của Trung 

Quốc giảm 3.3% so với cùng kỳ năm trước, sau đà tăng bất ngờ 3.5% 

trong tháng trước. Tuy vây, vẫn giảm ít hơn so với dự báo gỉảm 7% 

của các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. 

 Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% vì dịch 

COVID-19. Báo cáo của WB cũng dự báo hoạt động kinh tế của các 

nền kinh tế phát triển sẽ giảm 7% vào năm 2020 do cung cầu, thương 

mại và tài chính trong nước đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Thu nhập 

bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm 3,6% và điều này sẽ khiến hàng 

triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm nay. 

Highlight 
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