
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -3.60% -2.64% 

Giá cuối ngày 832.47 113.82 

KLGD (triệu cổ phiếu)  708.24   81.88  

GTGD (tỷ đồng) 22,733.75  762.71  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

190,555,436 -802,925 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

14,856.85 -4.98 

Số CP tăng giá 89 57 

Số CP đứng giá 69 191 

Số CP giảm giá 298 109 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GVT 58% bằng cổ phiếu 17/06/20 

TMP 15% bằng tiền 17/06/20 

TRA 10% bằng tiền 18/06/20 

CTI 12% bằng tiền 18/06/20 

NNT 25% bằng tiền 18/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KDC: Tập đoàn Kido  dự kiến doanh thu 2020 đạt 8.234 tỷ đồng, LNST 

hợp nhất 252 tỷ đồng, Công ty dự chia cổ tức ở mức 16%.  

 ANV: CTCP Nam Việt  đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng 

doanh thu ước đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, phấn 

đấu chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Kế hoạch này thấp hơn rất nhiều so với 

thực hiện năm 2019. 

 LDG: CTCP Đầu tư LDG công bố kế hoạch mới với doanh thu thuần 

2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng, lần lượt giảm 623 tỷ đồng và 

99 tỷ đồng so với con số kế hoạch trước đó. Số liệu này tương đương giảm 

23% doanh thu và 14% lợi nhuận.  

 AAA: CTCP Nhựa An Phát Xanh được UBCK chấp thuận tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài tối đa 100%. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện kinh doanh theo đúng ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và tuân thủ 

quy định 

 KDH: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trình cổ đông kế 

hoạch 2020 với doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, 

tăng lần lượt 24% và 20% thực hiện năm trước.  

 ASM: Tập đoàn Sao Mai dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây 

là trái phiếu loại không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn dự kiến 3-5 

năm. 

 DPM: Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 9.237 

tỷ đồng, trong đó chi phí chiếm 8.724 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 

tỷ đồng, tăng 11% so với mức thực hiện năm 2019. 

 HBC: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  trình cổ đông kế hoạch năm 2020 

với doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm lần 

lượt 33% và 70% so với thực hiện năm trước.  

 MBB: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/6 đến 17/7. Trước 

giao dịch, SIC nắm giữ 13 cổ phiếu MBBank.  

 CII: PYN Elite Fund đã bán 656.370 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

16,6 triệu đơn vị, tương đương 6,9% vốn CII. Ngày giao dịch làm thay đổi 

tỷ lệ sở hữu là 8/6. 

 STB: CTCP Chứng khoán Liên Việt đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ 

phiếu nhằm đầu tư tự doanh qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 

ngày 18/6 đến 17/7.  

  

TIN SÀN HOSE 

 NAG: CTCP Tập đoàn Nagakawa lên kế hoạch lãi 2020 giảm 43%, đạt 8 

tỷ đồng.Kế hoạch doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2019. 

 PMC: CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đặt kế hoạch tổng doanh 

thu năm 2020 ở mức gần 414 tỷ đồng và lãi sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt 

giảm 13% và 19% so với thực hiện năm 2019. 

 ILC: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 50 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 5/6 đến 

10/6. Ông Hoàng Linh Sơn, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty 

Hàng hải Việt Nam là Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc CTCP Hợp tác lao 

động với nước ngoài. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM    15,073.91  LHC            1.69  

CTG           47.65  VCS            1.12  

POW           23.14  IDV            0.31  

FUEVFVND           16.60  HHG            0.28  

STK             9.11  PVS            0.22  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (80.70) SHB           (4.24) 

VCB         (32.83) SHS           (1.69) 

STB         (27.58) KLF           (1.00) 

HDB         (26.36) THT           (0.96) 

MSN         (21.49) HLD           (0.53) 

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 

 Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành giải phóng 

mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phải 

coi đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung 

thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư sân bay Long Thành và yêu cầu UBND 

tỉnh Đồng Nai giải ngân hết số vốn 23,000 tỷ đồng 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 Đề xuất giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống 

4%/năm. Đây là một trong những đề xuất được 

Bộ Xây dựng đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và thị trường bất động sản trong 

nước chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

 Gần nửa triệu lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp 

thất nghiệp. Theo Bộ Lao động, Thương binh & 

Xã hội, tính đến ngày 12/6, cả nước đã phê duyệt 

danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối 

tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, 

trong đó người có công với cách mạng, đối tượng 

bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

được phê duyệt là trên 11,6 triệu người với tổng 

kinh phí là gần 11,700 tỷ đồng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN liên tục bơm ròng, lãi suất liên ngân hàng 

xuống thấp kỉ lục. Theo số liệu của NHNN, tính đến 

ngày 11/6, lãi suất liên ngân hàng kì hạn qua đêm giảm 

xuống chỉ còn 0,16%/năm, mức thấp nhất trong nhiều 

năm trở lại đây. Cùng với sự đi xuống của lãi suất, các 

ngân hàng cũng giảm vay mượn lẫn nhau. 

 Xuất siêu gần 4 tỷ USD trong 5 tháng. Theo đó, giá trị 

xuất khẩu sơ bộ trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 100 tỷ 

USD, còn nhập khẩu đạt 96,7 tỷ USD. Xét về cơ cấu, khu 

vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,4 tỷ USD, trong khi 

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu đến 10,9 tỷ 

USD. Trong 5 tháng, hoạt động xuất khẩu giảm gần 1% 

so với cùng kỳ, ghi nhận 18 mặt hàng đạt kim ngạch trên 

1 tỷ USD. 

 Không điều chỉnh mục tiêu GDP năm 2020. Thay vào 

đó, Chính phủ sẽ chủ động điều hành các chính sách tiền 

tệ, tài khoá, thương mại, đầu tư và các chính sách khác 

để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo 

đảm các cân đối lớn và bảo đảm an sinh xã hội. Ngân 

sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công phù hợp với thực 

tế.  

 

TIN VĨ MÔ 

 Trái phiếu doanh nghiệp tháng 5: Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu. Theo HNX, có 30 doanh nghiệp đã phát hành với 
tổng giá trị thực tế đạt hơn 27.060 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước, chiếm 41,2% tổng giá trị đăng ký. Trái phiếu tập 
trung nhiều nhất ở kỳ hạn 3-5 năm với tổng giá trị hơn 21.688 tỷ đồng. Nhóm tổ chức tín dụng có tháng thứ 2 liên tiếp đứng 
đầu danh sách về giá trị phát hành với gần 11.513 tỷ đồng, chiếm 42,54%. 

 Thaiholdings chuẩn bị lên sàn chứng khoán với định giá hơn 800 tỷ đồng, lên kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm 2020. 
Theo thông báo từ HNX, ngày 19/6 tới đây, CTCP Thaiholdings (THD) sẽ chính thức giao dịch với giá khởi điểm 15.000 
đồng/cp với 53,9 triệu cổ phiếu niêm yết.  

 Nhiều doanh nghiệp UPCoM quyết lên sàn niêm yết. Hàng loạt gương mặt nổi bật trên sàn UPCoM như NTC, BSR, PVM, 
MIG, HHV hay VBB đang rục rịch kế hoạch chuyển sang sàn niêm yết trong năm nay và 2021. Việc các doanh nghiệp quyết 
tâm chuyển cổ phiếu từ UPCoM lên sàn niêm yết không chỉ là một bước nâng mình lên những chuẩn mực minh bạch cao hơn, 
để từ đó cải thiện thanh khoản cổ phiếu, mà còn là cơ hội tốt cho các cổ đông, nhà đầu tư. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.763 0.62% 

S&P 500 3.066 0.83% 

Nikkei 225 22.193 3.07% 

Kospi 2.106 3.74% 

Hang Sheng 24.367 2.48% 

SET 1.342 -2.93% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.55 -0.16% 

USD/CNY 7.09 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.74 4.66% 

S&P500 VIX 34.40 -4.68% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Fed thông báo thêm các biện pháp hỗ trợ thị trường trong dịch COVID-

19. Dow Jones kết phiên tăng 0,6%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8%, Nasdaq Composite cũng tăng 1,4%. 

 Giá dầu hôm nay tăng gần 4,2% sau khi Iraq đồng ý cắt giảm sản lượng vào tháng 6 thì các thành viên kém tuân thủ cam 

kết của OPEC+ cũng được kỳ vọng sẽ thực hiện đúng theo thỏa thuận. Giá dầu WTI của Mỹ tăng gần 4,2% lên 37,2 

USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 3,4% lên 39,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng sau phiên giảm trước đó. Giá vàng giao ngay tăng 0,20% lên 1.726,90 USD/ounce, vàng 

giao tháng 8 tăng 0,43% lên 1.734,60 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trước chính sách mua trái phiếu của Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1329. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,19% lên 1,2626. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,11% lên 107,43. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Indonesia chạy đua để thế chân Trung Quốc trong chuỗi cung 

ứng. Một dự luật đầy tham vọng, có khả năng thay thế một loạt các 

quy định ràng buộc “ngáng chân” nhà đầu tư của Indonesia dự kiến 

sẽ được tung ra vào cuối năm nay. Đồng thời, Indonesia còn đẩy mạnh 

xây dựng một khu công nghiệp quy mô tới 4.000 ha, miền Trung Java 

nhằm đón đầu các chuỗi cung ứng quốc tế từ Trung Quốc. 

 Fed cho biết sẽ mua vào các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đánh 

dấu cách tiếp cận rộng hơn để mua vào trái phiếu doanh nghiệp. Fed 

đánh dấu sự mở rộng vào thị trường thứ cấp. Thông báo mới nhất cũng 

cho thấy Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường tín dụng trong bối cảnh dịch 

Covid-19. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

16/06/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


