
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.55% 2.33% 

Giá cuối ngày 868.56 115.36 

KLGD (triệu cổ phiếu)  440.09   47.89  

GTGD (tỷ đồng) 6,186.08  437.53  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

43,605 -113,790 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-47.61 -0.43 

Số CP tăng giá 298 115 

Số CP đứng giá 51 189 

Số CP giảm giá 103 53 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BBM 8% bằng tiền 22/06/20 

PHS 3,3% bằng tiền 22/06/20 

BTW 12% bằng tiền 23/06/20 

PAC 5% bằng tiền 23/06/20 

HVT 10% bằng tiền 23/06/20 

MVB 10% bằng tiền 24/06/20 

CH5 15% bằng tiền 24/06/20 

DVN 4% bằng tiền 25/06/20 

BFC 7% bằng tiền 25/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam dự định sẽ bán gần 

75 triệu cổ phiếu Sacombank để thu hồi 746 tỉ đồng nợ vay. Trong đó 500 

tỷ đã được tòa án phán quyết,  246 tỉ đồng, đang chờ hoàn tất các thủ tục để 

đưa ra xét xử. 

 SHI: CTCP Quốc tế Sơn Hà đặt chỉ tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế 88 tỷ đồng. So với thực hiện năm trước thì kế hoạch lợi 

nhuận năm 2020 giảm khoảng 11%. 

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

doanh thu 2020 đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế cổ đông 

công ty mẹ 68 tỷ đồng, giảm 63%.  

 NKG: Tổng giám đốc Công ty Thép Nam Kim đề ra kế hoạch 2020 gồm 

sản lượng tiêu thụ 700.000 tấn, tăng 36%; doanh thu 12.000 tỷ và lợi nhuận 

sau thuế 200 tỷ, gấp hơn 4 lần thực hiện 2019. 

 VIC: Vingroup muốn đầu tư tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô hơn 3.400 

tỷ đồng tại Quảng Ninh. Sản phẩm bao gồm: linh kiện nội thất, ngoại thất xe 

bus, xe tải, xe du lịch. 

 PAN: Tập đoàn PANlên kế hoạch doanh thu hơn 7.900 tỷ đồng năm 

2020, tăng 1%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 305 tỷ đồng. 

 LDG: CTCP Đầu tư LDG  trình kế hoạch năm 2020 với doanh thu thuần 

2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 

172% so với thực hiện năm trước thì lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng. 

 NLG: PYN Elite Fund đã mua 547.410 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn CTCP Đầu tư Nam Long. Ngày 

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

 HSG: Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT đã mua 20 triệu cổ phiếu 

HSG, thời gian vào ngày 15/7. Sau giao dịch thỏa thuận, ông Vũ nâng sở 

hữu lên 74,34 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,72% vốn HSG. 

 VHM: Viking Asia Holding II Pte.Ltd đã nhận chuyển nhượng 186,84 

triệu cổ phiếu, tương đương 5,65% vốn CTCP Vinhomes. Trước giao dịch, 

quỹ ngoại không nắm giữ cổ phần VHM. Ngày thực hiện giao dịch trở thành 

cổ đông lớn là 15/6. 

 VNM: Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 17,4 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 202,3 triệu cổ phiếu, tương đương 11,6% vốn. Giao 

dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh hoặc giao dịch 

thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 23/6 đến 22/7.  

 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú dự kiến sẽ trình kế hoạch doanh thu 

giảm 11% xuống còn 15.206 tỷ đồng. Ngược lại LNTT dự tăng gấp đôi lên 

994 tỷ đồng. 

 HSA: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lã Giang Trung đăng ký mua 

420.626 cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 

23/6 đến 22/7. Trước giao dịch, ông Trung nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu, tương 

đương 17,4% vốn HSA. 

 TVG: Bà Đỗ Thị Minh Hải đã mua 506.244 cổ phiếu, tương đương 24,94% 

vốn CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải. Ngày trở thành cổ 

đông lớn vào ngày 10/6. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC           96.95  VCS            0.56  

HPG           41.31  PVI            0.37  

NVL           36.93  WCS            0.31  

BVH           23.74  TIG            0.20  

FUEVFVND           20.42  NVB            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (86.60) SHS           (1.25) 

MSN         (53.41) SMT           (0.33) 

PDR         (48.24) HLD           (0.13) 

POW         (34.70) NET           (0.13) 

SBT         (26.12) DHP           (0.13) 

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 

 Từ 1/7/2022, chính thức bắt buộc sử dụng hoá 

đơn điện tử. Theo đại diện Tổng cục thuế, việc này 

đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc áp 

dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng; góp phần giảm 

thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót. 

Đồng thời, giúp tăng cường tính minh bạch; giúp cơ 

quan thuế theo dõi được các hoạt động kinh tế; giảm 

rủi ro của các giao dịch không chính thức. 

 Nhu cầu thuê nhà xưởng của một số nhóm ngành 

nghề sẽ gia tăng. Các chuyên gia nhận định, 

EVFTA dự kiến sẽ thúc đẩy những biến chuyển tích 

cực cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt 

Nam. Xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Việt 

Nam cùng với làn sóng vốn ngoại "đổ bộ" vào nhiều 

lĩnh vực sản xuất sẽ kéo theo nhu cầu tăng cao về 

sản phẩm bất động sản công nghiệp. 

 BHXH Việt Nam đặt 4 nhiệm vụ cải cách hành 

chính 5 năm tới. Mục tiêu của kế hoạch là: Cắt 

giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, 

không hợp lý, không hợp pháp; là rào cản, gây khó 

khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân; 

giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 20 tỷ USD trong 

nửa đầu tháng 6. Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2020 đạt 10,37 tỷ USD, 

giảm 5,3% so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Trị giá 

hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 

6/2020 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 13,7%. 

 5 tháng, xuất khẩu dệt may, điện thoại sụt giảm mạnh 

'bay' cả tỷ USD. Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu 

năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng dệt may 

xuất khẩu có mức giảm mạnh nhất với hơn 1,66 tỷ USD. 

Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu giảm nhiều thứ 

hai với 1,41 tỷ USD. Hết tháng 5, trị giá xuất khẩu của 

cả nước đạt 100,21 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 Hấp thụ tín dụng kém. Vụ trưởng Vụ Tín dụng các 

ngành kinh cho biết đến nay, cho vay các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giảm 0,7%, phản ánh tình hình khó khăn của 

khu vực này trước những tác động của dịch COVID-19. 

Sở dĩ ngân hàng thừa vốn mà tín dụng vẫn tăng trưởng ì 

ạch là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, 

nên không đáp ứng được điều kiện tín dụng. Do đó, các 

nhà băng không dám mạnh tay cho vay vì sợ rủi ro nợ 

xấu. 

TIN VĨ MÔ 

 UBCK: Kỳ vọng câu chuyện T+0 được giải quyết trong 1 - 2 năm tới. Cùng với hệ thống giao dịch mới, trách nhiệm đảm 

bảo thanh toán cuối cùng được chuyển từ nhà đầu tư sang đối tác bù trừ trung tâm và công ty chứng khoán, rủi ro thanh toán 

được giảm thiểu tối đa. Khi hệ thống giao dịch mới được triển khai thì tất cả nội dung liên quan đến prefunding trên thị trường 

thứ cấp, kể cả giao dịch trong ngày (T+0) hay giao dịch chứng khoán chờ về đều được giải quyết. 

 Sau 1 năm, đánh giá của MSCI về chứng khoán Việt Nam có gì thay đổi? Trong Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị 

trường kỳ tháng 6/2020, MSCI giữ nguyên hầu hết đánh giá của năm 2019, chỉ bỏ đoạn “không có tổ chức bù trừ chính thức 

và VSD đóng vai trò là cơ quan bù trừ chứng khoán” trong mục “thanh toán và bù trừ”. 

 Báo cáo giao dịch chậm, cổ đông lớn VAT bị phạt. Ngày 17/06/2020, Thanh tra  UBCKNN có quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với bà Trần Kim Phượng, cổ đông của CTCP Viễn thông Vạn Xuân vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở 

hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của VAT. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.871 -0.80% 

S&P 500 3.098 -0.56% 

Nikkei 225 22.463 -0.07% 

Kospi 2.138 -0.17% 

Hang Sheng 24.644 0.73% 

SET 1.371 -0.16% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.62 0.00% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.70 0.00% 

S&P500 VIX 35.12 6.62% 

 Chứng khoán Mỹ kết phiên cuối tuần trong sắc đỏ sau khi dao động dữ dội trong ngày. Nhiều tin tức liên quan tới tình 

hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại và đà hồi phục kinh tế giảm tốc đã ảnh hưởng tới tâm lí nhà đầu tư. 

Dow Jones giảm 0,8%, S&P 500 giảm 0,5%. Nasdaq Composite nhích nhẹ. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng hơn 2% sau khi đã tăng ở phiên trước đó nhờ vào sự tuân thủ mạnh mẽ đến từ các nước 

thành viên trong OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 2% lên 39,75 USD/thùng. Giá dầu 

Brent tăng gần 1,6% lên 42,19 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại sau phiên giảm cuối tuần trước. Giá vàng giao ngay tăng 0,09 lên 1.745,50 USD/ounce, 

vàng giao tháng 8 tăng 0,21% lên 1.760,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,1172. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,12% xuống 1,2342. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 106,87. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Hàn Quốc hỗ trợ vốn vay hơn 4 tỷ USD cho ngành công nghiệp 

trọng điểm. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ trích 1.000 tỷ won (825 

triệu USD) từ Quỹ ổn định các ngành công nghiệp trọng điểm để 

thành lập một cơ quan chuyên trách mua trái phiếu của các ngân hàng 

thương mại. 

 Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nga thấp nhất trong nhiều 

thập kỷ. Nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế bị tổn hại nghiêm 

trọng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Ngân hàng 

Trung ương Nga thông báo hạ lãi suất cơ bản 1% xuống 4,5%, mức 

thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. 
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