
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -3.63% -3.80% 

Giá cuối ngày 867.37 116.06 

KLGD (triệu cổ phiếu)  707.45   118.20  

GTGD (tỷ đồng) 9,997.90  1,159.70  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

7,006,230 -1,299,738 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

259.92 -11.61 

Số CP tăng giá 82 60 

Số CP đứng giá 56 194 

Số CP giảm giá 312 104 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CSV 5% bằng tiền 12/06/20 

MIG 10% bằng tiền 12/06/20 

HDG 30% bằng cổ phiếu 15/06/20 

MBS 10% bằng tiền 15/06/20 

HNI 20% bằng tiền 15/06/20 

HOT 14% bằng tiền 16/06/20 

VCA 15% bằng tiền 16/06/20 

DSS 11,2% bằng tiền 17/06/20 

PDN 15% bằng tiền 17/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Từ nay đến 31/12/2020, BIDV triển khai tiếp gói tín dụng 1.000 tỷ 

đồng với lãi suất chỉ từ 7,3%năm nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn 

sản xuất kinh doanh vượt qua hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây 

Nguyên. 

 HCM: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  đặt mục tiêu 2020 

đạt gần 1.298 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm 2019.  Kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế gần 567 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 453,5 tỷ 

đồng, tăng 5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 CTD: PXP Vietnam Emerging Equity Fund, quỹ ngoại nắm 1,16% vốn 

của Coteccons , cho biết hoàn toàn ủng hộ các động thái của Kustocem 

(tại thông cáo báo chí ngày 1/6) và The8th (tại thông cáo báo chí 9/6), đối 

với các vi phạm liên tục về quản trị doanh nghiệp và xung đột lợi ích tại 

Coteccons. 

 HVN: Chủ tịch HĐTV SCIC, ông Nguyễn Đức Chi cho biết SCIC chủ 

động đề xuất được đầu tư vào Vietnam Airlines. Lãnh đạo SCIC cho biết 

tổng công ty kỳ vọng được đầu tư, hỗ trợ tái cấu trúc Vietnam Airlines. 

 TAC: Công ty Dầu thực vật Tường An  ước tính doanh thu thuần 6 tháng 

đầu năm đạt 2.221 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận 

sau thuế 67,4 tỷ đồng, tăng 40%. 

 CSV: Hóa chất Cơ bản miền Nam đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm 

18,5%, đạt 257 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất dự kiến là 1.643 tỷ đồng, tăng 

nhẹ 5% so với mức thực hiện năm 2019. 

 MWG: CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động  thông qua kế hoạch  tăng vốn 

cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh là 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực 

hiện dự kiến ngay trong năm 2020. 

 SAM: CTCP SAM Holdings lên kế hoạch tương đối thận trọng khi chỉ 

tiêu tổng doanh thu tăng nhẹ 2% và lãi trước thuế giảm 9%. Lần lượt đạt 

3.107 tỷ đồng và 124 tỷ.  

 HPG: Thành viên HĐQT Tạ Tuấn Quang đã mua 214.000 cổ phiếu 

trong số 1,4 triệu cổ phiếu đăng ký do chưa thu xếp được kế hoạch tài 

chính. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 12/5 đến 9/6. 

Sau giao dịch, ông Quang nắm giữ 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn  

 FPT: CTCP Đầu tư và Thương mại BDM đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, 

giảm lượng nắm giữ còn 571.779 cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn FPT. 

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, 

từ ngày 19/6 đến 17/7.  

TIN SÀN HOSE 

 VIB: Ngân hàng Quốc Tế đặt kế hoạch 2020 với tổng tài sản dự kiến đạt 

hơn 220 nghìn tỷ, tăng 20% so với 2019, tín dụng dự kiến tăng 24%. Lợi nhuận 

đạt tối thiểu 4.500 tỷ đồng tức tăng trưởng hơn 10% 

 SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 

408.448 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2019; huy động vốn tăng 16% đạt 

334.636 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt 306.122 tỷ. Lợi nhuận trước 

thuế mục tiêu là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. 

 SIP: Phó Tổng giám đốc Trần Như Hùng đăng ký bán 125.000 cổ phiếu 

qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 15/6 đến 8/7. Trước giao 

dịch, ông Hùng nắm giữ 417.100 cổ phiếu, tương đương 0,6% vốn CTCP Đầu 

tư Sài Gòn VRG . 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         195.93  HLD            0.87  

FUUESVFL         115.35  LHC            0.70  

VCB           40.53  DGC            0.26  

FUEVFVND           36.99  TDN            0.20  

GAS           20.88  AMV            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KBC         (54.03) SHB           (6.81) 

VRE         (32.15) SHS           (2.85) 

VJC         (18.48) PVS           (1.81) 

HCM         (16.26) SD6           (0.84) 

IBC         (13.57) TNG           (0.59) 

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 

 Covid-19 giúp kinh tế số tăng tốc. Nền kinh tế số 

của Việt Nam có quy mô 12 tỷ USD và sẽ chạm mốc 

43 tỷ USD vào năm 2025. Đầu năm 2020, đại dịch 

làm nhiều hoạt động kinh doanh suy giảm, 

khiến nhiều dự báo tăng trưởng trước đó bị đảo lộn. 

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế số có thể sẽ sớm vượt 

khó và tích lũy thêm cơ hội sau dịch. 

 Tập đoàn dầu khí hàng đầu Hoa Kỳ có kế hoạch 

đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó 

có khai thác khí thiên nhiên (LNG), lọc hóa dầu và 

sản xuất điện từ LNG. Thủ tướng khẳng định hợp 

tác của Exxon Mobil là rất quan trọng, đóng góp vào 

hợp tác chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

 Thủ tướng: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông phải 

hoàn thiện, đưa vào khai thác trong năm 2020, 

trình Quốc hội để có hướng xử lý, tổ chức lại giao 

thông ở các tuyến phức tạp, khắc phục tình trạng ùn 

tắc và xoá bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 

tăng cường công tác bảo đảm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Doanh nghiệp FDI 'lỗ giả' khiến ngân sách thất thu 

hàng chục nghìn tỷ. Theo Kiểm toán Nhà nước, các 

doanh nghiệp FDI vẫn mở rộng quy mô sản xuất - kinh 

doanh dù liên tục thua lỗ với số lỗ luỹ kế lớn. Ngoài ra, 

hầu hết doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, 

da giày đều báo lãi thì các doanh nghiệp FDI cùng lĩnh 

vực lại báo lỗ, dù thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi về 

thuế, tài chính. 

 Xuất khẩu thủy sản phục hồi chậm, cá tra vẫn gặp 

khó ở EU. Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu 

năm đạt gần 3 tỷ USD, giảm hơn 6% so với cùng kỳ 

năm 2019. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản trong 

những tháng tới sẽ hồi phục dần vì thị trường EU bắt 

đầu mở cửa thông thương trở lại từ tháng 5, nhu cầu sẽ 

tăng dần trong những tháng tới. 

 ĐBQH tán thành bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng 

Agribank, tối đa không quá 3,500 tỷ đồng. Thống 

đốc NHNN cho biết, những năm qua, hiệu quả hoạt 

động của Agribank đã có những cải thiện rất rõ nét, vốn 

chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng hằng năm. Nợ 

xấu được kiểm soát, lợi nhuận liên tục tăng trưởng cao 

và tăng nộp ngân sách của Nhà nước. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Nhiều công ty sắp niêm yết và chuyển sàn chứng khoán trong thời gian sắp tới. ACB, TVC, SHB, VIB sẽ chuyển niêm 

yết qua HoSE. BSR và Mỏ Việt Bắc sẽ niêm yết HNX. NSH, Ricons, Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ niêm yết lần đầu tại HoSE 

 Sau phiên giảm điểm với thanh khoản kỷ lục, VN-Index liệu có cơ hội trở lại vùng 900? CTCK Bảo Việt đánh giá nhiều 

khả năng thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh vào đầu phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, VN-Index vẫn có khả 

năng sẽ xuất hiện sự hồi phục tăng điểm trở lại để thử thách vùng kháng cự 883-891 điểm trong một vài phiên kế tiếp. 

 Thị trường sôi động không giúp công ty chứng khoán lãi hơn? Từ đầu quý II đến nay, TTCK có diễn biến khả quan, 

nhưng các công ty chứng khoán đều đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 suy giảm so với năm 2019. Tính tới ngày 8/6, khối 

chứng khoán đều đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 giảm so với năm 2019, ngay cả các công ty lớn, thuộc tốp đầu. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.128 -6.90% 

S&P 500 3.002 -5.89% 

Nikkei 225 24.480 -2.27% 

Kospi 2.103 -3.39% 

Hang Sheng 24.480 -2.27% 

SET 1.397 -1.55% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.93 0.20% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 3.20% 

S&P500 VIX 40.79 47.95% 

 Chứng khoán Mỹ cắm đầu lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại về việc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh tại một số bang 

vừa mở cửa kinh tế trở lại. Dow Jones sụt 6,9%, S&P 500 mất 5,9%, Nasdaq Composite giảm 5,3% và đóng cửa ở 9.493 điểm. 

 Giá dầu hôm nay giảm mạnh khi số lượng hàng tồn kho của Mỹ tăng cao kỉ lục trước những lo ngại về làn sống COVID-19 

thứ 2 trên thị trường. Giá dầu WTI giảm gần 2% xuống 35,4 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm hơn 7,2% xuống 38,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng khi nhiều nhà đầu tư lo sợ rủi ro kinh tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.728,20 USD/ounce, 

trong khi vàng giao tháng 8 giảm 0,30% lên 1.734,55 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tuột dốc. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1298. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,13% xuống 1,2584. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 106,81. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mặc số ca nhiễm tăng vọt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ‘không 

thể đóng cửa kinh tế lần thứ hai’. Số ca nhiễm mới tăng vọt giữa 

lúc mở cửa kinh tế đã khiến nhà đầu tư lo ngại: Các bang có thể phải 

tái áp đặt lệnh đóng cửa kinh doanh một lần nữa để cố gắng làm chậm 

lại sự lây lan của Covid-19 

 Thủ tướng Úc: Không để Trung Quốc bắt nạt hoặc ép buộc. Úc 

đang chịu áp lực từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước 

này trên 2 lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp. Cụ thể, Bộ Giáo dục 

Trung Quốc khuyến cáo các sinh viên nước này nên xem xét lại việc 

chọn du học tại Úc. Mặt khác, trong những tuần gần đây, Trung Quốc 

đã cấm nhập khẩu thịt bò Úc và áp thuế đối với lúa mạch Úc. 
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