
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.98% -0.81% 

Giá cuối ngày 859.71 113.7 

KLGD (triệu cổ phiếu)  370.92   51.79  

GTGD (tỷ đồng) 5,041.49  529.75  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

3,333,710 104,385 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

59.88 -2.42 

Số CP tăng giá 99 61 

Số CP đứng giá 86 199 

Số CP giảm giá 268 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

NTP 20% bằng cổ phiếu 25/06/20 

DVN 4% bằng tiền 25/06/20 

BFC 7% bằng tiền 25/06/20 

VHL 27% bằng tiền 25/06/20 

TDT 20% bằng cổ phiếu 25/06/20 

TCL 20% bằng tiền 26/06/20 

MEF 35% bằng tiền 26/06/20 

NHH 5% bằng tiền 26/06/20 

HND 11% bằng tiền 26/06/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MBB: MBBank ghi nhận trong 5 tháng đầu năm, doanh thu của ngân 

hàng đạt khoảng hơn 8.100 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, 

nhưng so với quý 4 thì có giảm. Lợi nhuận của 5 tháng của ngân hàng mẹ là 

3.694 tỷ đồng, tăng trưởng 5% 

 PDN: Chứng khoán VNDirect đã bán hơn 2,12 triệu cổ phiếu PDN trong 

tổng số gần 3 triệu cổ phiếu PDN vừa mua vào hồi 13/5 vừa qua, chính thức 

không còn là cổ đông lớn của Cảng Đồng Nai từ 16/6/2020. 

 HQC: Địa ốc Hoàng Quân lên kế hoạch đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu 

Công nghiệp Hàm Kiệm I và Trung tâm Thương mại Nam Phan Thiết. Tổng 

doanh thu dự kiến vào mức 1.100 tỷ đồng. 

 HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận lũy kế 8 tháng niên độ tài chính 

2019-2020, doanh thu bán hàng của công ty đạt 17.068 tỷ đồng, hoàn 

thành 61% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, hoàn thành 146% 

kế hoạch năm. 

 VCI: CTCP Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 

2020 là 1.390 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế giảm gần 36% còn 

550 tỷ đồng.  

 HBC: Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình phủ nhận tin đồn bị Sovico thâu 

tóm. Ông Lê Viết Hải khẳng định không có với thông tin Tập đoàn Sovico 

mua 59% cổ phần HBC. Tại thời điểm này, công ty không thể phát hành tăng 

vốn vì giá cổ phiếu quá thấp. 

 BFC: Công ty Phân bón Bình Điền trình chỉ tiêu năm 2020 gồm tổng 

doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 12%. 

 TLG:  Tập đoàn Thiên Long đề ra mục tiêu doanh thu 2020 là 2.800 tỷ 

đồng, giảm 15% so với mức thực hiện năm 2019 và lợi nhuận dự kiến 220 

tỷ đồng, giảm 37%.  

 NAF: Endurance Capital Vietnam I đã mua 905.950 cổ phiếu, nâng lượng 

nắm giữ lên gần 4 triệu cổ phiếu, tương đương 9% vốn NAF. Ngày giao dịch 

làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 22/6. 

 HDG: Dragon Capital đã bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn 10,9 triệu đơn vị, tương đương 9,2% vốn Tập đoàn Hà Đô. Ngày giao 

dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 18/6. 

 NLG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 4 triệu cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận vào ngày 

23/6.  

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

TIN SÀN HOSE 

 VIB: Ngân hàng Quốc Tế VIB được IFC vinh danh là Ngân hàng phát 

hành có nghiệp vụ tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á – Thái 

Bình Dương 2019. Đây là lần thứ năm VIB nhận giải thưởng từ IFC trong 

khuôn khổ chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu  

 SHS: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đặt kế hoạch tổng doanh thu 

2020 đạt 1.120 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,4% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước 

thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 2,6% cùng kỳ năm trước. 

 GTN: CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn đã bán toàn bộ gần 1,8 triệu cổ phiếu, 

tương đương 0,7% vốn qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận vào ngày 

19/6. Ông Nghiêm Văn Thắng là Thành viên HĐQT Lâm nghiệp Sài Gòn và 

GTNfoods. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND           53.06  PVS            1.62  

PLX           46.36  VCS            0.58  

NVL           15.31  PTI            0.35  

HPG           12.78  NBC            0.25  

VCB           12.60  AMV            0.16  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DBC         (20.20) SHB           (3.15) 

TRC         (15.87) SHS           (0.82) 

VHM         (13.44) WCS           (0.64) 

CII           (8.31) DGC           (0.45) 

CTD           (7.61) TNG           (0.33) 

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 

 Giải đua xe F1 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 

27 đến 30/11. Chiều 24/6, tiếp và làm việc với ông 

Alexander Koch, Tổng Giám đốc Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đã mời 

Heineken Việt Nam dự giải đua F1 được tổ chức tại 

Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30/11/2020. 

 Bộ Công Thương nói về việc Mỹ điều tra chống 

bán phá giá lốp xe. Bộ Thương mại Mỹ hôm 23/6 

cho biết Lốp xe Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá 

5-22%. Bộ Công Thương cho biết phía Mỹ mới điều 

tra dựa vào nguyên đơn, chứ chưa quyết định áp 

thuế. Việt Nam đang tích cực cung cấp thông tin 

điều tra. 

 12 dự án thua lỗ, yếu kém, không phục hồi được 

thì buộc phá sản. Liên quan đến việc xử lý 12 dự 

án án chậm tiến thua lỗ thuộc ngành ngành Công 

Thương, Thủ tướng yêu cầu không để kéo dài, 

không để chậm trễ, gây thất thoát tài sản Nhà nước. 

Dự án nào phục hồi được thì cố gắng phục hồi, còn 

không thì buộc phải phá sản, giải thể, thanh lý. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Rà soát các điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất 

cập. VCCI đã đề xuất 25 điểm chồng chéo, bất cập trong 

các quy định hiện hành. Nhiều cơ quan, bộ ngành đã vào 

cuộc cùng tham gia rà soát theo yêu cầu của VCCI. Trên 

thực tế qua 2 đợt cải cách trước đây, cũng đã có nhiều 

vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan 

tới điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, thậm chí 

hủy bỏ. 

 Việt Nam chưa đón du khách quốc tế. Thủ tướng yêu 

cầu các đơn vị tuyệt đối không để làn sóng Covid-19 thứ 

hai xâm nhập Việt Nam, nhằm bảo vệ kết quả thực hiện 

mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh 

tế - xã hội. Việt Nam sẽ tiếp tục đón chuyên gia, lao động 

kỹ thuật cao, nhà đầu tư đến làm việc, nhưng "không mở 

cửa ào ạt" và chưa đón khách du lịch quốc tế. 

 Người lao động lao đao vì doanh nghiệp 'thấm đòn' 

Covid-19. Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất, gia công 

giày dép xuất khẩu bắt đầu “thấm đòn” Covid-19 khi 

không có đơn hàng sản xuất, không thể cầm cự nổi đành 

phải áp dụng biện pháp cắt giảm hàng ngàn lao động và 

việc sa thải này có thể sẽ còn tiếp diễn nếu dịch bệnh ở 

các nước châu Âu và Mỹ vẫn còn. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Huy động thành công 10.480 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Ngày 24/6, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái 

phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 

năm. Tính từ đầu năm tới nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.587 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức 

đấu thầu.  

 Việt Nam tiếp tục là thị trường cận biên, MSCI bỏ đánh giá về VSD. Báo cáo của SSI Research cho rằng có thể phải đợi 

đến năm 2021, khi một số luật mới (như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư) có hiệu lực và việc tái cấu trúc 

các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam được thực hiện, thị trường Việt Nam có thể nhận được đánh giá tốt hơn từ MSCI. 

 PG Bank dự kiến giao dịch trên UPCoM trong năm 2020. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và giao dịch cổ 

phiếu của Ngân hàng trên UPCoM. HĐQT được ủy quyền đựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục lứu ký chứng 

khoán theo quy định. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.446 -2.72% 

S&P 500 3.050 -2.59% 

Nikkei 225 22.340 -0.86% 

Kospi 2.133 -1.32% 

Hang Sheng 24.781 -0.50% 

SET 1.333 -1.70% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.19 -0.02% 

USD/CNY 7.08 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -1.70% 

S&P500 VIX 33.84 7.87% 

 Chứng khoán Mỹ giảm sâu khi nhiều bang đồng loạt công bố số ca nhiễm mới COVID-19 cao chưa từng thấy trong lịch sử. 

Nhà đầu tư lo ngại quá trình tái mở cửa và phục hồi kinh tế sẽ bị cản trở. Dow Jones mất 2,7%, S&P 500 và Nasdaq Composite 

cùng giảm lần lượt 2,6% và 2,2%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm mạnh do số hàng tồn kho tăng cao trước nỗi lo về đại dịch COVID-19 đang lây lan rộng. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm mạnh hơn 6% xuống 37,88 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 6% xuống 40,12 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng giảm trái chiều khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang tiền mặt. Giá vàng giao ngay tăng 0,12% lên 

1.763,20 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 8 giảm 0,18% giảm 1.771,55 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. Tỷ giá euro so với USD giảm 

0,01% xuống 1,1248. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,2412. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% 

lên 107,04. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ cân nhắc áp thuế với 3,1 tỷ USD hàng hóa châu Âu, đối với 

hàng loạt sản phẩm của Pháp, Đức, Tây Ban Nha hoặc Anh, từ ôliu 

cho đến cà phê khử cafein, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng liên 

quan việc trợ giá của Boeing, Airbus.  

 Làn sóng bán tháo hàng tỷ đô sắp ập đến chứng khoán Mỹ?  

Trong bối cảnh S&P 500 tăng hơn 21% từ đầu quý 2/2020, các chuyên 

gia phân tích đang xem xét khả năng các quỹ đầu tư – bao gồm cả quỹ 

hưu trí – và nhà đầu tư sẽ chốt lời một phần những cổ phiếu đã tăng 

quá mạnh và chuyển sang mua trái phiếu trong tuần tới.     
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