
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 2.84% 1.46% 

Giá cuối ngày 856.13 115.49 

KLGD (triệu cổ phiếu)  412.44   60.91  

GTGD (tỷ đồng) 5,610.16  580.33  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

724,220 -779,200 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

56.38 -5.9 

Số CP tăng giá 301 93 

Số CP đứng giá 66 202 

Số CP giảm giá 100 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

AG1 12% bằng tiền 19/06/20 

CT5 5% bằng tiền 19/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh vừa phát hành 

thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu là dạng không chuyển đổi, 

không được bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát 

hành và không kèm chứng quyền. 

 TDH: Quỹ ngoại KWE Beteiligungen AG  đã hoàn tất bán ra toàn bộ 

hơn 5,65 triệu cổ phiếu TDH (tỷ lệ 6,02%) và không còn là cổ đông lớn của 

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức. Giao dịch thực hiện ngày 12/6/2020. 

 VCF: Vinacafé Biên Hòa đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020  với mức 

doanh thu thuần dao động từ 3.150 tỷ đồng đến 3.300 tỷ đồng. Còn chỉ 

tiêu lợi nhuận sau thuế cũng dao động từ 725 tỷ đồng đến 780 tỷ đồng, cao 

hơn ít nhất 6,9% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 LIX:  CTCP Bột giặt LIX đặt  kế hoạch doanh thu năm 2020 khoảng 

2.772 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu thực hiện năm 2019. Còn chỉ tiêu 

lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 2% lên 230 tỷ đồng. 

 CTD: Coteccons   trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với  doanh thu 

16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 600 tỷ đồng, lần lượt 

giảm 33% và 16% so với thực hiện năm trước. 

 PVD: Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đặt kế hoạch kinh 

doanh gồm doanh thu 4.680 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế cổ đông 

công ty mẹ 68 tỷ đồng, giảm 63%. 

 TLG: Tập đoàn Thiên Long đặt kế hoạch doanh thu 2020 dự kiến là 

2.800 tỷ đồng, giảm 15% so với mức thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi 

nhuận là 220 tỷ đồng, giảm 37%. 

 VHM: Vinhomes  đã phát hành 53 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.530 tỷ 

đồng. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, 

có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng. Lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 

tối đa 10%/năm. 

 VNM: Giám đốc điều hành Chuỗi cung ứng Nguyễn Thị Thanh Hòa 

đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên hơn 1 triệu 

cổ phiếu Vinamilk. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận 

hoặc khớp lệnh, từ ngày 22/6 đến 21/7. 

 CTF: Ông Ngô Văn Cường đã bán 260.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 3% vốn CTCP City Auto. Ngày giao 

dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 12/6. 

HAG: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Trường Sơn đã bán 

TIN SÀN HOSE 

 CSC: CTCP Tập đoàn Cotana đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 

mạnh với doanh thu tăng 78% lên 790 tỷ đồng còn chỉ tiêu lợi nhuận sau 

thuế gấp hơn 30 lần lên 100 tỷ đồng. 

 ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu  lên kế hoạch thu về khoảng 7.636 tỷ 

đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Kế hoạch tổng tài sản tăng 12%, 

tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11,75%. 

 KHA: 7 cá nhân đã mua vào lượng lớn cổ phiếu KHA và trở thành cổ 

đông lớn vào ngày 19/5. Điểm chung là trước giao dịch, họ đều không nắm 

giữ cổ phần CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.  

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           42.74  VCS            1.69  

HPG           24.02  TIG            0.68  

SSI           16.64  AMV            0.33  

DXG           15.72  PVS            0.16  

VRE           10.44  HHG            0.13  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (31.30) SHB           (6.15) 

STB         (22.46) KLF           (1.00) 

VJC         (16.84) DGC           (0.53) 

GAS         (10.93) MCC           (0.38) 

HDB         (10.89) SD6           (0.22) 

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 

 Triệt hàng loạt băng cho vay nặng lãi ở Đồng 

Nai. trong đó, đáng chú ý nhất là có cả những ổ 

nhóm cho vay nặng lãi "núp bóng" dưới hình thức 

hoạt động của các công ty tài chính, dịch vụ cho 

thuê ôtô, dịch vụ cầm đồ… Qua đó, bắt 89 đối 

tượng hoạt động cho vay nặng lãi; lập hồ sơ, liệt 

vào "sổ đen" 33 băng nhóm với gần 200 đối tượng 

có biểu hiện cấu kết hoạt động cho vay nặng lãi. 

 Cương quyết với các dự án đầu tư công chậm 

giải ngân. Các địa phương đang triển khai nhiều 

giải pháp để thúc đẩy giải ngân đầu tư công theo 

chỉ đạo của Chính phủ, trong đó, các giải pháp 

được nhiều địa phương áp dụng là xem xét trách 

nhiệm người đứng đầu và điều chuyển vốn với các 

dự án không đạt tiến độ. 

 Mỗi năm, hơn 1 triệu dân di cư ra thành phố 

làm ăn. Sau 30 năm, tỷ lệ dân số thành thị tăng 

14,3 điểm phần trăm, từ 20,1% (1989) lên 34,4% 

(2019). Tốc độ tăng dân số thành thị bình quân 

năm giai đoạn 2009-2019 chỉ đạt 2,64%/năm, thấp 

hơn tốc độ tăng dân số thành thị của giai đoạn 

1999-2009 (3,4%/năm).  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đến 16/6, tín dụng tăng 2,13%. bằng một nửa so 

với cùng kỳ năm trước (5,7%). Trong đó, tín dụng 

nông nghiệp tăng 0,3%, tín dụng xuất khẩu tăng 

4,94%, tín dụng lĩnh vực công nghệ tăng 2,92% so 

với đầu năm, công nghiệp phụ trợ 2,27%, tín dụng 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tín dụng tiêu dùng 

cũng giảm. 

 Ngành ngân hàng có thể mất 3 - 5 năm để xử lí nợ 

xấu phát sinh do dịch COVID-19, đưa nợ xấu về 

mức 1,5 – 2% như giai đoạn trước khi có dịch. Chứng 

khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thời gian xử lí 

nợ xấu tùy thuộc vào sức khỏe nền kinh tế sau dịch 

bệnh và thời gian kết thúc của dịch bệnh sẽ quyết định 

sức khỏe của nền kinh tế ở giai đoạn sau đó. 

 Chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ 

đồng lãi suất 0%. Lý do, DN chưa đáp ứng được các 

điều kiện đưa ra như có từ 20% hoặc từ 30 người lao 

động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; DN đã trả 

trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người 

lao động; DN không có nợ xấu tại ngân hàng tại thời 

điểm 31.12.2019... 

  

TIN VĨ MÔ 

 Bloomberg: Nhà đầu tư ngoại quay trở lại Việt Nam sau thành tích chống dịch ấn tượng. Từ đầu tháng 6 đến nay, nhà đầu 

tư ngoại là người mua ròng cổ phiếu - lần đầu tiên kể từ tháng 1. Dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam đã giúp VN-Index trở 

thành chỉ số sinh lời cao thứ hai thế giới trong quí II/2020. 

 V.N.M và FTSE ETF sẽ giao dịch ra sao trong kỳ cơ cấu quý II? Theo ước tính V.N.M ETF sẽ mua vào hơn 1,3 triệu cổ 

phiếu VRE. 2 cổ phiếu khác được mua trên 1 triệu cổ phiếu là HPG và BVH. Trong khi đó, SBT, MSN, POW, GEX... sẽ bị bán 

ra. Đối với quỹ FTSE Vietnam, toàn bộ 2,3 triệu cổ phiếu PDR sẽ bị bán ra, tương đương tỷ trọng 1,1%. Các cổ phiếu khác sẽ 

bị bán ra là VNM, HPG, VRE… với số lượng lần lượt hơn 0,9 triệu, 0,7 triệu và 0,6 triệu cổ phiếu. Ngược lại, VCB và VIC sẽ 

được mua vào hơn 1,4 và 1 triệu cổ phiếu. 

 Dược phẩm CPC1 Hà Nội gia nhập Upcom ngày 18/6 với giá tham chiếu 23.000 đồng/cp, khối lượng niêm yết gần 12,2 triệu 

cổ phiếu. Được biết, hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất thuốc, hóa dược phẩm và dược liệu. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.289 2.04% 

S&P 500 3.124 1.90% 

Nikkei 225 22.401 -0.80% 

Kospi 2.135 -0.12% 

Hang Sheng 24.344 2.39% 

SET 1.367 1.87% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.99 0.03% 

USD/CNY 7.09 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.74 4.66% 

S&P500 VIX 33.67 -2.12% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau khi chính phủ công bố doanh thu ngành bán lẻ tăng vọt trong tháng 5. Tâm lí nhà 

đầu tư cũng được cải thiện nhờ hi vọng về thuốc điều trị COVID-19 và gói cứu trợ kinh tế mới. Dow Jones tăng 2%. S&P 

500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 1,9% và 1,8%. 

 Giá dầu tăng hơn 2% do tuân thủ cắt giảm sản lượng được cải thiện. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng hơn 2% lên 

37,92 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng hơn 2,3% lên 40,67 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.724,90 USD/ounce, vàng giao tháng 8 giảm 0,09% xuống 

1.733,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1265. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2578. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 107,40. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chủ tịch Fed: Đà phục hồi kinh tế vẫn còn quá bất ổn. Trong ngày 

16/06, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh 

báo về “sự bất ổn to lớn” về nhịp độ phục hồi kinh tế Mỹ, đồng thời 

cho rằng các doanh nghiệp nhỏ, người dân có thu nhập thấp đang gặp 

nhiều nguy cơ. 

 Bloomberg: Mỹ tính chi 1.000 tỷ USD cho hạ tầng để kích thích 

kinh tế. Đề xuất sơ bộ đang được Bộ Giao thông vận tải Mỹ soạn thảo 

cho thấy phần lớn tiền trong mức chi 1.000 tỷ USD dự kiến dành cho 

xây dựng hạ tầng truyền thống như đường, cầu. Phần còn lại dành cho 

hạ tầng không dây 5G và băng thông rộng cho vùng nông thôn 
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