
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.20% -1.92% 

Giá cuối ngày 854.44 113.27 

KLGD (triệu cổ phiếu)  354.83   70.22  

GTGD (tỷ đồng) 4,346.57  504.19  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,502,110 -74,666 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

99.07 -0.38 

Số CP tăng giá 147 79 

Số CP đứng giá 100 208 

Số CP giảm giá 220 69 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GND 12% bằng tiền 19/06/20 

BBM 8% bằng tiền 22/06/20 

PHS 3,3% bằng tiền 22/06/20 

BTW 12% bằng tiền 23/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 EIB: Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 20% đạt 1.318 tỷ 

đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 6% lên 147.800 tỷ 

đồng, dư nợ cấp tín dụng mục tiêu cao hơn 8% so với cuối 2019. 

 VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  trình phương án tăng 

vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô 

tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Khối 

lượng phát tối đa là 241.077.034 cổ phiếu.  

 TTF:  ông Võ Quốc Lợi  - thành viên HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành, bị phạt tiền 45 triệu đồng. Do ông Lợi đã thực hiện giao 

dịch mua 307.820 cổ phiếu TTF nhưng không báo cáo . 

 NT2: Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông qua kế hoạch sản lượng điện 

4.500 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 7.177,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

652,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%. 

 SRC: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, vợ ông Phạm Hoành Sơn, Chủ tịch 

HĐQT CTCP Cao su Sao Vàng đăng ký bán toàn bộ 882.250 cổ phiếu 

SRC, tương ứng 3,14%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp 

lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 22/6 đến ngày 21/7/2020. 

 CTD: Xây dựng Cotecccons  đặt kế hoạch doanh thu 2020 đạt 16.000 tỷ, 

LNST cổ đông công ty mẹ 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 16% so với 

thực hiện năm trước.  

 SKG: CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang dự kiến doanh thu năm 

2020 đạt 353,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% 

và 69,5% so với thực hiện năm trước. 

 FPT: Công ty FPT ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 5 

tháng đầu năm đạt 11.199 tỷ và 1.993 tỷ đồng; tăng 12,4% và 16% so với 

cùng kỳ năm trước. Công ty thực hiện 34,5% kế hoạch doanh thu và 36% kế 

hoạch lợi nhuận trước thuế sau 5 tháng. 

 VNM:  Vinamilk được phép xuất khẩu các sản phẩm sữa vào lãnh thổ 

trong Liên minh kinh tế Á Âu dưới sự giám sát của cơ quan hải quan trong 

liên minh. Vinamilk trở thành doanh nghiệp sữa đầu tiên của Viêt Nam được 

cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào 5 nước thuộc liên minh kinh tế Á Âu.  

 KDC: VinaCapital đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 14,8 

triệu cổ phiếu Tập đoàn Kido, tương đương 7,2% vốn. Ngày giao dịch làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu là 11/6. 

VCF:  Công ty TNHH MTV Masan Beverage đăng ký mua 401.000 cổ 

TIN SÀN HOSE 

 BCM: Tổng công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP đặt mục 

tiêu 2020 đạt 6.016 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất , gần bằng 60% tổng 

doanh thu đạt được năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 931 tỷ 

đồng, chỉ bằng 35,38% lợi nhuận thực hiện được trong năm 2019. 

 SIP:  CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đặt chỉ tiêu năm 2020 đạt 3.370 tỷ đồng 

tổng doanh thu, giảm 22,4% so với thực hiện năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 240 tỷ đồng, 

bằng 37% lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 VIG: Bà Phan Ngọc Hồng đã bán 600.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 7,6% vốn . Ngày giao dịch làm thay 

đổi tỷ lệ sở hữu là 11/6. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           53.85  VCS            1.11  

VHM           50.61  TIG            0.68  

VRE           36.46  PVI            0.17  

FUEVFVND           30.29  BVS            0.13  

HPG           12.23  PLC            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (13.60) SHS           (1.16) 

DBC         (10.15) PVS           (0.55) 

MSN           (9.82) SHB           (0.44) 

HBC           (9.77) HLD           (0.21) 

GAS           (7.57) MCC           (0.16) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải 

Phòng 
18/06/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 

Đông Sơn 
06/07/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát 

Holdings 
22/06/2020 

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

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền 

Giang 
06/07/2020 

 Quốc hội chính thức cấm dịch vụ kinh doanh đòi 

nợ thuê với 90,27% tổng số đại biểu tán thành. 

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, thay mặt Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải 

trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). 

 Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi. 

Luật bỏ quy định về hộ kinh doanh, không quy định 

về việc chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp 

và sẽ ban hành một luật riêng để điều chỉnh 5 triệu 

hộ kinh doanh thuộc đối tượng này. Trong thời gian 

chờ đợi, Chính phủ sẽ hướng dẫn đăng ký và hoạt 

động đối với hộ kinh doanh. 

 Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trọng điểm 

nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm. Chủ tịch VCCI 

cho biết những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng 

nề nhất của COVID đều cần phải được hỗ trợ. “Rất 

nhiều các doanh nghiệp lớn, các lĩnh vực kinh tế 

trọng điểm, các dự án lớn đang đứng trước nguy cơ 

rất khó khăn và có thể họ đang đứng trước nguy cơ 

rình rập của tình trạng mua bán, sáp nhập doanh 

nghiệp”, ông Lộc nói. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thêm 60.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội. Hồi tháng 

4.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết tái cấp vốn 

cho Ngân hàng Chính sách xã hội 1.000 tỉ đồng và cấp 

bù 2.000 tỉ đồng lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại để 

hỗ trợ chương trình phát triển nhà ở xã hội. Nếu gói này 

được giải ngân, các ngân hàng có thể huy động được 

thêm khoảng 60.000 tỉ đồng. 

 Ngân hàng đang thừa vốn. Nhiều NH thương mại cho 

biết thanh khoản VNĐ đang rất dồi dào. Thực tế, lãi suất 

trên thị trường liên NH hiện ở mức rất thấp, như lãi suất 

bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng chỉ có 

0,35%/năm, 0,54%/năm và 1,51%/năm... Lãnh đạo 

NHNN và các NHTM nhất trí là dù vốn tín dụng đang 

thừa nhưng không hạ chuẩn cho vay. 

 Việt Nam cần tránh nguy cơ bị Trung, Hàn làm 'sân 

sau' xuất hàng qua Mỹ. Hiện, giá trị hàng xuất khẩu của 

Việt Nam sang Mỹ đang đạt kim ngạch rất lớn và nhiều 

mặt hàng Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao sang Mỹ. 

Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách cho rằng cần giám 

sát chặt chẽ các quy tắc, quy định về nguồn gốc xuất xứ 

nhằm tránh rủi ro khiếu kiện, đồng thời tránh trở thành 

bàn đạp, đường mượn của các nền kinh tế khác lợi dụng 

xuất khẩu. 

TIN VĨ MÔ 

 Ủy ban Chứng khoán có thể “dập cầu dao” nếu thị trường biến động mạnh gây rủi ro hệ thống. Thời hạn tạm ngừng 
đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán không quá 5 ngày làm việc. Trong trường 
hợp cần thiết, UBCKNN báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn tạm ngừng đình chỉ một phần hoặc toàn 
bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, thời gian gia hạn thêm mỗi lần không quá 05 ngày làm việc. 

 VinaCapital: Nhà đầu tư không 'quăng lưới' trong tháng 5 đã bỏ lỡ cơ hội tốt trên thị trường Việt Nam. VOF cho biết 
quỹ đã tận dụng cơ hội để mua vào các cổ phiếu của các công ty niêm yết chất lượng cao với định giá hấp dẫn so với trước 
dịch Covid-19. VOF cho biết đang chứng kiến sự háo hức trở lại của các hoạt động sản xuất tại Việt Nam. FDI tiếp tục tìm 
đường vào Việt Nam bất chấp đại dịch Covid-19. 

 Chủ tịch PC1 bị phạt do báo cáo giao dịch không chính xác. Ông Trịnh Văn Tuấn - đã có hành vi vi phạm hành chính khi 
giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký. Ông Trịnh Văn Tuấn đăng ký mua 500,000 cổ phiếu PC1 từ ngày 25/03/2020 đến 
20/04/2020. Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Tuấn đã mua 210,000 cổ phiếu PC1 vào ngày 19/3/2020. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.119 -0.65% 

S&P 500 3.113 -0.36% 

Nikkei 225 22.331 -0.55% 

Kospi 2.145 0.19% 

Hang Sheng 24.481 0.56% 

SET 1.376 0.66% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.06 -0.10% 

USD/CNY 7.09 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.71 -2.69% 

S&P500 VIX 33.47 -0.59% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau khi tăng trong ba phiên liên tục, các cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình tái lập 

hoạt động kinh tế đều đi xuống trong khi nhóm công nghệ khởi sắc. Dow Jones giảm 0,7%, S&P 500 cũng mất 0,4%. Nasdaq 

Composite nhích nhẹ 0,15%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại gần 2% do các kho dự trữ của Mỹ đang tăng cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể 

quay trở lại. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm hơn 2% xuống còn 37,98 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 

40,73 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng do nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 lần 2. Giá vàng giao ngay tăng 0,09% lên 1.728,20 

USD/ounce, vàng giao tháng 8 tăng 0,13% lên 1.737,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay đi lên trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,1240. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2551. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 106,94. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc sắp yêu cầu ngân hàng hy sinh lợi nhuận để hỗ trợ 

kinh tế hậu Covid-19. Cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc đang 

đề nghị các ngân hàng giữ tăng trưởng lợi nhuận dưới 10%, bằng việc 

mở rộng các khoản vay với lãi suất thấp, tăng dự phòng rủi ro cho vay 

và chủ động trong ghi nhận nợ không hiệu quả. Bloomberg đưa tin.  

 Trung Quốc sắp thiếu USD. USD vẫn là đồng tiền chung trong nhiều 

giao dịch quốc tế. Do đó, Trung Quốc có thể đối mặt nguy cơ thiếu 

nguồn cung ngoại tệ nếu căng thẳng với Mỹ kéo dài. bước sang quý 

I/2020, Trung Quốc đã thâm hụt 29,7 tỷ USD, trở thành nước xuất 

khẩu ròng đồng USD lớn trên thế giới. 
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