
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.05% 0.03% 

Giá cuối ngày 899.43 120.13 

KLGD (triệu cổ phiếu)  501.72   79.35  

GTGD (tỷ đồng) 7,177.81  726.05  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

 -661,875 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

 -5.03 

Số CP tăng giá 182 95 

Số CP đứng giá 65 197 

Số CP giảm giá 203 66 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CSV 5% bằng tiền 12/06/20 

HDG 30% bằng cổ phiếu 15/06/20 

HNI 20% bằng tiền 15/06/20 

HOT 14% bằng tiền 16/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FMC: CTCP Thực phẩm Sao Ta dự kiến tổng doanh thu năm 2020 đạt 

4.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,4% và 

5,9% so với thực hiện năm 2019. 

 PVD: VCSC dự báo năm 2020, PVDrilling sẽ đạt 4 triệu USD lợi nhuận 

ròng, giảm so với con số 7 triệu USD trong báo cáo được công bố trước đó. 

VCSC kỳ vọng một nửa khoản nợ xấu của PVEP sẽ được thu hồi – 4,4 triệu 

USD trong năm 2020 và phần còn lại trong năm 2021. 

 GMD: CTCP Gemadept dự kiến 2 kịch bản, doanh thu đạt 2.150 tỷ 

đồng, giảm 19% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế giảm 29% xuống 

còn 500 tỷ đồng nếu GDP 2020 đạt 4.8%. Doanh thu giảm 24% so với năm 

2019 xuống còn 2.000 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế giảm đến 39% xuống 

còn 430 tỷ đồng, nếu GDP 2020 đạt 4%. 

 KDC: CTCP Tập đoàn KIDO cùng CTCP Sữa Việt Nam đã ký thoả 

thuận ghi nhớ liên quan đến việc thành lập liên doanh trong lĩnh vực 

nước giải khát- kem. Trong đó, tỷ lệ vốn góp của VNM là 51%, còn KDC 

là 49%. 

 HAG: Công ty Hoàng Anh Gia Lai dự kiến doanh thu 5.082 tỷ đồng, tức 

tăng 2,5 lần so với con số 2.075 tỷ hồi năm 2019.  Công ty dự kiến còn lỗ 

hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.  

 NT2: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lên kế hoạch lợi nhuận 

năm 2020 giảm 18%, đạt 620 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến thu về 7.177 tỷ 

đồng, giảm 6% so với mức thực hiện năm 2019 

 OPC: Dược phẩm OPC lên kế hoạch doanh thu dự trình là 815 tỷ đồng, 

giảm 18%. Lợi nhuận sau thuế, tăng gần 30%, đạt 130 tỷ đồng. 

 NKG: Thép Nam Kim  đặt kế hoạch doanh thu 2020 giảm nhẹ về 12.000 

tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thực 

hiện năm 2019.  

 HBC: Từ ngày 7/5 đến 5/6, Phó Tổng giám đốc Lê Viết Hiếu không mua 

cổ phiếu nào trong số 4 triệu đơn vị đăng ký do không đạt được thỏa thuận. 

Sau giao dịch, ông Hiếu giữ nguyên 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,5% 

vốn. 

 PLX: Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex đã mua 15 triệu cổ phiếu. 

Trước giao dịch, công ty không là cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

Ngày trở thành cổ đông lớn là 5/6. 

KBC: CTCP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu 

TIN SÀN HOSE 

 BAB: Ngân hàng TMCP Bắc Á đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 

tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Ngân hàng đặt kế hoạch huy 

động vốn khách hàng đạt 89,830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay khách 

hàng đạt 80,220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019 

 SEA:  Ông Nguyễn Văn Hùng đã mua gần 25 triệu cổ phiếu, tương đương 

19,97% vốn. Trước đó, ông Hùng không nắm giữ cổ phần Tổng công ty Thủy 

sản Việt Nam. Ngày trở thành cổ đông lớn là 4/6. 

 XHC: Chủ tịch HĐQT Đào Đức Chính đăng ký mua 645.000 cổ phiếu qua 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 15/6 đến 14/7. Trước giao dịch, 

ông Chính nắm giữ 558.000 cổ phiếu, tương đương 2,65% vốn. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND         153.98  AMV            1.54  

KDC           38.88  PVB            0.80  

VCB           17.21  CEO            0.45  

HCM             9.67  BVS            0.29  

VHC             6.80  IDV            0.25  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG       (230.61) SHB           (5.20) 

CII         (41.17) SHS           (2.37) 

MSN         (34.42) SD6           (0.36) 

VRE         (34.42) NDX           (0.33) 

VNM         (14.80) PGS           (0.26) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Hà Nội 
15/06/2020 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải 

Phòng 
18/06/2020 

HSX 

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 

Công ty Cổ phần Petec Bình Định 26/06/2020 

 Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du 

lịch. Tổng cục Du lịch đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ 

2/9 từ thứ 4 đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch 

nội địa do ngành du lịch trong tháng 4 và 5 hầu 

như không có khách, giảm 50% so với cùng kỳ 

năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

 Giảm gần 1.200 tỷ đồng tiền điện cho khách 

hàng. Cuối tháng 5, hơn 9,8 triệu khách hàng đã 

được giảm gần 1.200 tỷ đồng tiền điện vì Covid-

19, theo Tổng công ty Điện miền Bắc. Tính 

chung trên toàn quốc, ngành điện đã giảm giá 

cho trên 12 triệu khách hàng, tổng số tiền xấp xỉ 

2.000 tỷ đồng. 

 Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ 

trường. Đồng ý với các đề xuất tại phiên họp cho 

phép mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường và 

karaoke, nhưng Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an 

và các cơ quan chức năng kiểm soát những hành 

vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt 

là buôn bán, sử dụng ma túy. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 HSBC: Dệt may và da giày sẽ là ngành được hưởng 

lợi nhiều nhất từ EVFTA. "Chúng tôi cho rằng dệt may 

và da giày sẽ là lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất do thuế áp 

lên khu vực này đang ở mức cao nhất. Năm 2019, Việt 

Nam đã xuất khẩu hơn 9 tỷ USD hàng dệt may và da giày 

sang EU với thuế suất bình quân gia quyền là 9%", CEO 

của Ngân hàng HSBC Việt Nam nhận định. 

 Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. 

Phía EU đánh giá cao sự kiện Quốc hội Việt Nam phê 

chuẩn Hiệp định và coi đây là sự kiện có ý nghĩa “lịch 

sử” trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. EU 

đề nghị đưa EVFTA vào thực thi từ ngày 1/8 tới, theo 

đúng quy định của hiệp định. 

 Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Một phần tiền gửi có 

thể đã vào thị trường chứng khoán. Ông Hiếu cho rằng 

việc giảm lãi suất sẽ không ảnh hưởng đến việc huy động 

vốn từ người dân và doanh nghiệp. Các thị trường vàng, 

bất động sản, hối đoái hiện tại không thực sự hấp dẫn, vì 

tiềm ẩn rủi ro, không ổn định trong khi thị trường chứng 

khoán tăng mạnh thời gian qua. Theo ông Hiếu, điều này 

cho thấy có thể một phần tiền gửi được bổ sung vào thị 

trường chứng khoán.  

TIN VĨ MÔ 

 HOSE khắc phục xong sự cố, giao dịch bình thường phiên 10/6. Theo đó, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6 là giá khớp 

lệnh cuối cùng trong ngày 9/6. Trước dó, HOSE có thông báo về sự cố hệ thống giao dịch trong phiên ATC phiên 9/6. Theo 

thông tin đưa ra, hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kì xác định giá đóng cửa. 

 Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier tăng mạnh sau kỳ cơ cấu tháng 5. Theo tin từ MSCI, sau đợt cơ cấu 

tháng 5 vừa qua, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index đã lên tới 18,25%, tăng 1,41% so với thời 

điểm cuối tháng 4 và cao hơn đáng kể so với tỷ trọng 15,09% tại kỳ cơ cấu trước đó vào tháng 2. Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh 

mục MSCI Frontier Markets Index hiện có 3 cái tên đến từ Việt Nam, bao gồm VIC (3,64%), VNM (3,14%), VHM (2,87%). 

 HOSE dừng xem xét hồ sơ niêm yết của Thép VICASA. Ngày 06/12/2019, HOSE đã có công văn yêu cầu Thép VICASA 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết. Tuy nhiên, tới ngày 08/06, HOSE vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung và 

các tài liệu phát sinh của Công ty. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.272 -1.09% 

S&P 500 3.207 -0.78% 

Nikkei 225 23.053 -0.16% 

Kospi 2.193 0.20% 

Hang Sheng 25.057 1.13% 

SET 1.408 -2.11% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.39 0.07% 

USD/CNY 7.08 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.83 -0.04% 

S&P500 VIX 27.57 6.82% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư Mỹ chốt lời sau 6 phiên tăng liên tiếp. Dow Jones giảm 1,09%, S&P 

500 cũng giảm 0,78%. Nasdaq Composite tăng 0,29% lên đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay giảm gần 2% mặc dù nhu cầu thị trường đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19. Giá dầu thô WTI 

giảm gần 2% xuống còn 38,1 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm nhẹ 0,3% xuống còn 41 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ do tâm lý thoải mái các nhà đầu tư. Giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1.717,00 USD/ounce; 

vàng giao tháng 8 tăng 0,01% lên 1.721,95 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay đồng loạt tăng giá so với euro, bảng Anh và yen Nhật. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,05% lên 

1,1322. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,15% lên 1,2709. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 107,80. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Đến lượt Indonesia tung chiêu hút doanh nghiệp Mỹ rời Trung 

Quốc. Bộ trưởng phụ trách vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, nói 

nước này đang đề xuất phân lô cho doanh nghiệp Mỹ tại các khu công 

nghiệp, bao gồm khu công nghiệp Kendal ở Trung Java, đặc khu kinh 

tế với nhiều ưu đãi về thuế. 

 Fed nới lỏng điều kiện chương trình cho vay Main Street. Theo 

những thay đổi được công bố, Fed sẽ hạ số tiền tối thiểu mà các công 

ty có thể vay từ 500.000 USD xuống còn 250.000 USD. Fed cũng sẽ 

nâng khoản vay tối đa từ 200 triệu USD lên 300 triệu USD cho các 

công ty muốn mở rộng các khoản vay hiện có. Fed cũng sẽ gia hạn 

thời gian trả nợ của chương trình từ 4 năm lên 5 năm. 
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