
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.31% -0.55% 

Giá cuối ngày 871.28 114.72 

KLGD (triệu cổ phiếu)  350.37   57.40  

GTGD (tỷ đồng) 5,349.88  511.47  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,974,688 -62,127 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-22.87 -0.67 

Số CP tăng giá 205 82 

Số CP đứng giá 75 195 

Số CP giảm giá 172 80 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BTW 12% bằng tiền 23/06/20 

HAP 3% 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 

VHL 27% bằng tiền 25/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HNG: HAGL Agrico ghi nhận tổng giá trị trái phiếu chào bán là 200 tỷ 

đồng, kỳ hạn 18 tháng. Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, 

không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có lãi suất cố định và 

không phải nợ thứ cấp.  

 MSN: Tập đoàn Masan đặt kế hoạch doanh thu 2020 từ 75.000 - 85.000 

tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho 

cổ đông dự kiến giảm mạnh 46% về chỉ còn 1.000 - 3.000 tỷ đồng. 

 ICT: CTCP Viễn thông – tin học Bưu điện đặt kế hoạch tổng doanh thu 

hợp nhất tối thiểu đạt 2.547 tỷ (tăng 11%), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 

tối thiểu đạt 120,22 tỷ đồng, LNST 98,74 tỷ đồng (tăng 9,7%). 

 CTD: Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng rút 

khỏi HĐQT Coteccons. Hai cá nhân được bổ nhiệm thay thế sẽ là các ông 

Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. 

Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd 

  TCD: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đặt kế hoạch 

doanh thu 2020 đạt 1.924 tỷ và 101 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt 

tăng 13% và 7% so với kết quả đạt được ở năm trước. 

 GMD: CTCP Gemadept xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 với 2 kịch 

bản. Với GDP tăng trưởng 4,8%  thì doanh thu dự kiến giảm 19% còn 2.150 

tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 29% xuống 500 tỷ đồng.  Với GDP 

tăng trưởng ở mức 4%, chỉ tiêu doanh thu giảm 24% còn 2.000 tỷ đồng và 

lợi nhuận trước thuế giảm 39% xuống 430 tỷ đồng. 

 DPM: Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí ước tính doanh thu 

và lợi nhuận trước thuế của lần lượt 4.040 tỷ đồng và 425 tỷ đồng trong 

6 tháng đầu năm, tăng lần lượt 14% và 4% cùng kỳ năm trước.  

 DXG: Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Thái đăng ký bán 260.000 cổ phiếu, 

giảm lượng nắm giữ còn 657.635 đơn vị, tương đương 0,1% vốn Tập đoàn 

Đất Xanh . Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 25/6 đến 

24/7.  

 TDG: Chủ tịch HĐQT Võ Anh Thái đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 797.740 cổ phiếu, tương đương 4,8% vốn TDG. Giao 

dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 

25/6 đến 24/7. 

 NAV: Ông Trần Bình Khơi đã mua 213.948 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 1,6 triệu đơn vị, tương đương 20,1% vốn NAV . Ngày giao dịch làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu là 18/6. 

TIN SÀN HOSE 

 VGT: Tập đoàn Dệt May Việt Nam  ghi nhận kế hoạch doanh thu hợp 

nhất 2020 đạt 14.641 tỷ, giảm 27% và LNTT hợp nhất 382 tỷ giảm đến 50% 

so với thực hiện năm trước. 

 BCC: CTCP Xi măng Bỉm Sơn  đặt mục tiêu đạt 4.647 tỷ đồng tổng doanh 

thu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 155 tỷ đồng và phấn đấu chia 

cổ tức tỷ lệ 5%. 

 MLS: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 1,26 

triệu cổ phiếu MLS, tương đương 31,5% vốn qua phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh, từ ngày 25/6 đến 24/7. Ông Nguyễn Văn Nguyên, người đại diện 

phần vốn góp của DATC là Thành viên HĐQT MLS. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           51.04  VCS            0.88  

VIC           28.96  TIG            0.38  

DPM           14.35  PVS            0.32  

DGW             8.77  PLC            0.12  

VCB             7.06  AMV            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (33.50) SHS           (1.25) 

PDR         (12.64) LHC           (0.47) 

DBC         (12.41) EID           (0.26) 

CII           (9.74) SMT           (0.13) 

VJC           (8.35) DGC           (0.12) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 

Đông Sơn 
06/07/2020 

HSX 

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

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền 

Giang 
06/07/2020 

 Sự bùng nổ của năng lượng mặt trời ở miền Nam. 

Theo EVNSPC, trong tháng 5 vừa qua, đơn vị đã ký 

biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều với 1.736 khách 

hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 41.629 kWp. 

Lũy kế đến hết tháng 5, tại 21 tỉnh, thành phố miền 

Nam đã có 4.495 khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMT 

áp mái, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 138.508 

kWp, đạt 40% kế hoạch EVN giao là 350 MWp.  

 Người Việt được chơi cá độ các giải FIFA tổ chức 

qua ví điện tử. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự 

thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06 năm 2017 

về kinh doanh đặt cược bóng đá, đua chó, đua ngựa.  

 Bộ Xây dựng 'siết' nhà ở riêng lẻ chia nhỏ căn hộ, 

nâng tầng kiểu chung cư mini. Theo Bộ Xây dựng, 

ở một số địa phương xuất hiện tình trạng lợi dụng sự 

buông lỏng quản lí nên các hộ gia đình đã tự ý xây 

dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng, 

nhiều căn hộ. Các sai phạm tập trung chủ yếu là xây 

dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, lấn chiếm 

không gian, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng... rồi tự 

do mua bán, chuyển nhượng. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Sẽ sửa điều kiện nhận hỗ trợ gói 62.000 tỷ. Điều kiện 

nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh theo 

hướng giảm bớt các điều kiện để đối tượng thụ hưởng dễ 

tiếp cận. thứ trưởng Lao động - Thương binh & Xã hội, 

cho biết khi trao đổi về việc hiện vẫn còn ít doanh nghiệp, 

người lao động được tiếp cận gói hỗ trợ này của Chính 

phủ.  

 Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công 

nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Bộ Công Thương ánh 

giá liên kết đầu - cuối trong chuỗi sản xuất vẫn chưa thực 

sự chặt chẽ, doanh nghiệp còn loay hoay với câu chuyện 

kết nối cung-cầu, vì vậy dự án này sẽ giúp cho các tổ 

chức, cá nhân có cái nhìn quan về năng lực sản xuất, khả 

năng cung ứng, chất lượng sản phẩm và công nghệ của 

các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. 

 Để 'đại gia' FDI vào Việt Nam: Cú hích nào? Thành 

tích sớm khống chế đại dịch COVID-19 giúp Việt Nam 

có lợi thế trong việc đón nhận dòng vốn đầu tư đang dịch 

chuyển trên thế giới, trong đó có dòng vốn FDI rời khỏi 

Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua 

EVFTA được đánh giá đã tạo thêm cú hích cho Việt Nam 

thu hút dòng vốn FDI thời gian tới. 

  

TIN VĨ MÔ 

 VinaCapital gia nhập cuộc chơi ETF, thành lập quỹ VinaCapital VN100 ETF. Ngày 16/6, UBCKNN đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng cho Quỹ VinaCapital VN100 ETF do CTCP Quản lý quỹ VinaCapital quản lý. Tại ngày 21/6, 

giá trị tài sản ròng của VinaCapital VN100 ETF đạt 55,37 tỷ đồng, giá trị chứng chỉ quỹ là 10.446,44 đồng. 

 SSI Research dự báo CTD bị loại khỏi danh mục VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 7. Ở chiều ngược lại, TPB nhiều khả năng 

sẽ chiếm tỷ trọng 1,71% trong rổ VN30, tương ứng được VFMVN30 ETF mua vào 4,4 triệu cổ phiếu. VIC là cổ phiếu được dự 

báo gia tăng tỷ trọng nhiều nhất và sẽ được VFMVN30 ETF mua thêm gần 200 nghìn cổ phiếu. Trong khi đó, VNM, VCB, 

SAB, CTG, GAS, PLX được dự báo sẽ bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu VN30 lần này. 

 Cổ phiếu Công ty chứng khoán: Triển vọng tích cực từ KQKD quý 2? Với những yếu tố tích cực từ thị trường, KQKD quý 

2 của nhóm CTCK nhiều khả năng sẽ phục hồi mạnh, kéo theo diễn biến khả quan hơn của cổ phiếu. Tuy vậy, mức độ hồi phục 

của cổ phiếu ngành chứng khoán sẽ có sự phân hóa mạnh. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.025 0.59% 

S&P 500 3.117 0.65% 

Nikkei 225 22.400 -0.16% 

Kospi 2.128 0.06% 

Hang Sheng 24.511 -0.54% 

SET 1.352 -1.36% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.04 0.00% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.69 0.00% 

S&P500 VIX 31.77 -9.54% 

 Chứng khoán Mỹ  đóng cửa trong sắc xanh, nối tiếp đà tăng từ tuần trước. Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt thị 

trường đi lên. Dow Jones tăng 0,6%, Nasdaq Composite tăng 1,1% và S&P 500 kết phiên cũng tăng 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhờ vào sự tuân thủ mạnh mẽ việc cắt giảm sản lượng của các thành viên trong OPEC+. Giá 

dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng gần 1% lên 39,82 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,9% lên 42,38 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng lên do lo ngại bùng phát dịch COVID-19 trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,14% lên 1.756,80 

USD/ounce, vàng giao tháng 8 tăng 0,07% lên 1.767,10 USD 

 Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1265. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,12% lên 1,2475. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 106,90. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Số vụ vỡ nợ trái phiếu bằng USD tại Trung Quốc ngày càng tăng. 

Hilong Holding – công ty thiết bị và dịch vụ dầu mỏ – trở thành trường 

hợp vỡ nợ mới nhất khi Công ty không thể thanh toán 165 triệu USD 

trái phiếu bằng đô la. Việc mất khả năng thanh toán của Hilong 

Holding đã nâng tổng giá trị của các vụ vỡ nợ trên thị trường trái phiếu 

USD tại Trung Quốc lên 4 tỷ USD trong năm nay, tăng 150% so với 

cùng kỳ năm trước 

 Các ngân hàng Mỹ đang bơi trong tiền mặt. Theo CNBC, dữ liệu 

từ Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) mới đây cho biết 

khoảng 2.000 tỷ USD tiền mặt đã được bơm vào các ngân hàng Mỹ 

thông qua các khoản tiền gửi kể từ tháng 1. Đặc biệt, dữ liệu cho thấy 

chỉ riêng trong tháng 4, tiền gửi ngân hàng đã tăng thêm 865 tỷ USD 

- nhiều hơn kỷ lục từng được ghi nhận trước đó. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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