
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -2.65% -2.76% 

Giá cuối ngày 829.36 110.32 

KLGD (triệu cổ phiếu)  389.63   53.38  

GTGD (tỷ đồng) 5,564.16  482.46  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,852,605 -170,918 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-147.60 -3.24 

Số CP tăng giá 53 45 

Số CP đứng giá 51 188 

Số CP giảm giá 358 124 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KMT 7% bằng tiền 30/06/20 

FMC 10% bằng tiền 30/06/20 

TSG 15,9% bằng tiền 30/06/20 

ILB 15% bằng tiền 01/07/20 

SBH 5% bằng tiền 01/07/20 

SAC 10% bằng tiền 02/07/20 

TAW 10% bằng tiền 02/07/20 

BTR 10,6% bằng tiền 02/07/20 

TVU 11% bằng tiền 03/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BVH: Tập đoàn Bảo việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2020 

dự kiến đạt 44.960 tỷ đồng, tăng trưởng 0,2% so với năm 2019, lợi nhuận 

sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.180 tỷ đồng. Bên cạnh đó BVH cũng dự 

kiến chi trả gần 600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt . 

 IJC: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật  dự kiến phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn điều lệ. Tổng khối lượng chào bán là 80 triệu cổ phiếu, tương 

đương với tỷ lệ thực hiện 58,35%. Nếu phát hành được toàn bộ công ty có 

thể tăng vốn từ 1.371 tỷ đồng lên 2.171 tỷ đồng. 

 PXS: Công ty Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đặt kế hoạch sản 

lượng 828 tỷ đồng, tăng 91%; doanh thu 680 tỷ đồng, tăng 55% và lợi 

nhuận trước thuế 0,7 tỷ đồng.  

 SCR: Ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn 

Thương Tín có đơn từ nhiệm sau gần 2 năm đảm nhận, do đã cơ bản hoàn 

tất công tác tái cấu trúc TTC Land và muốn quay lại làm việc trong ngành 

ngân hàng. 

 CSV: Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam đề ra kế hoạch doanh thu 

hợp nhất 1.643 tỷ đồng, lợi nhuận 257 tỷ đồng; lần lượt tăng 2% và giảm 

18,4% so với thực hiện năm trước. 

 DGW: Digiworld đặt kế hoạch doanh thu 2020 đạt 10.200 tỷ đồng, tăng 

20% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 202 tỷ đồng, tăng 24% 

so với kết quả năm 2019. 

 CLG: CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC đặt kế hoạch tổng 

doanh thu 2020 đạt 155 tỷ đồng, tương đương 2019. Mục tiêu thoát lỗ, 

đạt 1.94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

 REE: Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 93 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn. Giao 

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

qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 2/7 đến 31/7. Benjamin 

Herrenden Birks, đại diện theo Ủy quyền của Platinum Victory Pte.Ltd là 

Phó Chủ tịch HĐQT tại REE. 

 IBC: Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch đăng ký mua hơn 2,2 triệu cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 1/7 đến 30/7. 

Sau giao dịch, vị Chủ tịch dự kiến nắm giữ 5,1 triệu cổ phần, tương đương 

6,3% vốn CTCP Apax Holdings.  

 TMS: CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu qua phương 

thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 2/7 đến 30/7. Sau giao dịch, Đầu 

tư Toàn Việt dự kiến nắm giữ 5,6 triệu cổ phiếu, tương đương 8% vốn.  

TIN SÀN HOSE 

 MSR: Masan Resources  cho biết chi khoảng 41 triệu euro, tương đương 

hơn 1.097 tỷ đồng để mua nền tảng vonfram của H.C. Starck. MSR kỳ 

vọng tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng 

quy mô thị trường đầu ra lên 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. 

 CPC: Ông Võ Thanh Tùng đã mua 560.800 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 566.300 đơn vị, tương đương 13,9% vốn CTCP Thuốc sát trùng Cần 

Thơ. Ngày trở thành cổ đông lớn là 23/6. 

 APT: Ngày 12/6, Trưởng ban Kiểm soát Bùi Tấn Định và Ủy viên HĐQT 

Hoàng Văn Vỹ, mỗi người đã bán toàn bộ 400.000 cổ phiếu, tương đương 

4,55% vốn CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 25.44 VCS 0.29 

FUEVFVND 25.20 ART 0.27 

GEX 20.10 IDV 0.23 

HPG 6.57 MBG 0.17 

HBC 4.56 PMC 0.12 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (66.08) VCG (1.33) 

SSI (36.05) SHS (1.16) 

VIC (19.53) HAD (0.80) 

HSG (13.89) PVS (0.48) 

HDB (12.40) PSD (0.47) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 

Đông Sơn 
06/07/2020 

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn 23/07/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền 

Giang 
06/07/2020 

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng 

Sài Gòn 
22/07/2020 

 Giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân 

mới áp dụng từ tháng 7. Từ ngày 1/7, mức giảm 

trừ gia cảnh của thuế TNCN tăng lên 11 triệu 

đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4 triệu 

đồng/tháng đối với người phụ thuộc. 

 6 tháng đầu năm, có 9 dự án chế biến sản phẩm 

nông, lâm, thủy sản với tổng mức đầu tư trên 

10.000 tỷ đồng được khởi công và hoạt động. Cả 

nước có 58,2% số xã và 127 đơn vị cấp huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới... Tuy nhiên, tốc độ tăng kim 

ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có dấu hiệu 

chững lại. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu 

nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm; kim ngạch 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm. 

 Bắt đầu nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài và 

Tân Sơn Nhất với hơn 4.000 tỉ đồng. Lí do cải tạo 

và nâng cấp là hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân 

Sơn Nhất đã tiếp nhận nhiều máy bay tải trọng lớn 

nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn xuống 

cấp ngày càng nghiêm trọng. Được biết sau khi nâng 

cấp cải tạo, Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tiếp 

nhận được các tàu bay Airbus A350, Boeing 787-9, 

787-10.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 GDP tăng trưởng thấp nhất 10 năm. Theo số liệu, tăng 

trưởng GDP toàn nền kinh tế ước đạt 1,81% trong 6 tháng 

đầu năm (riêng quý II tăng 0,36%). Đây là con số thấp 

nhất trong giai đoạn 2011-2020, phản ánh những ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, tình trạng hạn mặn ở các 

tỉnh phía Nam cũng như nhiều khó khăn khác trong 6 

tháng đầu năm. Cùng kỳ, tốc độ tăng GDP đạt 6,71%. 

 Giá xăng dầu, giá thịt lợn đẩy CPI lên cao nhất từ 

2016. CPI 6 tháng đầu năm tăng 4,19%, cao nhất trong 

giai đoạn 2016-2020 và tháng 6 cũng tăng gần 1%. 

Nguyên nhân là giá một số mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, 

trong đó giá xăng dầu ghi nhận mức tăng hơn 14% sau 

nhiều tháng giảm sâu. Trong khi đó, giá điện được điều 

chỉnh giảm theo chính sách hỗ trợ hậu dịch Covid-19 là 

yếu tố giúp kiềm chế CPI. 

 Nửa đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu đột biến. Tính 

chung 6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập 

khẩu hàng hóa đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 121,2 tỷ USD, giảm 

1,1%; nhập khẩu đạt 117,2 tỷ USD, giảm 3%. Tuy 

nhiên, cán cân thương mại hàng hoá tháng 6 ước tính 

thặng dư 500 triệu USD nâng mức thặng dư trong 6 tháng 

đầu năm 2020 lên 4 tỷ USD.   

TIN VĨ MÔ 

 Doanh nghiệp lo… hẹp cửa gọi vốn. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, nhà đầu 

tư cá nhân không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ không được tham gia “chợ” trái phiếu doanh nghiệp phát 

hành riêng lẻ. Ðiều nhiều doanh nghiệp lo lắng là cơ chế phát hành trái phiếu riêng lẻ mới “cấm cửa” nhà đầu tư cá nhân không 

chuyên nghiệp, trong khi chưa có các giải pháp khuyến khích phát triển các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp để tránh làm giảm 

sức cầu trên thị trường. 

 Ngân hàng Bản Việt chuẩn bị lên UPCoM. Theo Ngân hàng Bản Việt, thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB của Ngân 

hàng trên thị trường UPCoM đã hoàn tất và dự kiến ngày giao dịch đầu tiên là 9/7/2020. Việc đưa cổ phiếu BVB trên UPCoM 

được Ngân hàng Bản Việt thực hiện đúng theo lộ trình đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 

2019. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.596 2.32% 

S&P 500 3.040 1.50% 

Nikkei 225 22.388 1.78% 

Kospi 2.127 1.59% 

Hang Sheng 24.301 -1.01% 

SET 1.330 0.04% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.52 -0.02% 

USD/CNY 7.08 0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.63 -0.44% 

S&P500 VIX 31.78 -8.49% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh khi nhà đầu tư đón nhận tin tức tích cực về hãng sản xuất máy bay Boeing và 

tạm thời gác đi nỗi lo về dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dow Jones tăng 2,3%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng 

lần lượt 1,5% và 1,2%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại nhờ sự lạc quan về việc cắt giảm sản lượng nguồn cung trên thị trường của các nhà sản xuất 

lớn. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng hơn 1,9% lên 39,22 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 1,3% lên 41,52 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng do ca nhiễm COVID-19 lây lan nhanh tại Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.773,00 

USD/ounce, vàng giao tháng 8 tăng 0,18% lên 1.784,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch cuối quí II. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 

1,1250. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,13% lên 1,2311. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 107,59. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc bơm hơn 100 tỷ NDT để duy trì sự ổn định thanh 

khoản. PBoC ngày 28/6 thông báo bơm 100 tỷ nhân dân tệ vào thị 

trường thông qua các hợp đồng mua lại (repo) đảo ngược kỳ hạn 7 

ngày để duy trì sự ổn định thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Theo 

PBoC, khoản tiền bơm vào hệ thống ngân hàng thông qua repo đảo 

ngược 7 ngày sẽ có lãi suất 2,2%. 

 Khả năng Joe Biden thắng cử Tổng thống sẽ tác động cực mạnh 

đến chứng khoán Mỹ? Chuyên gia từ Wells Fargo Securities tin rằng 

thị trường đang đánh giá quá thấp một rủi ro lớn – và đó không phải 

rủi ro từ đại dịch Covid-19 mà là rủi ro từ cuộc bầu cử tháng 11/2020. 
Theo Christopher Harvey, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu tại 

Wells Fargo Securities, Phố Wall vẫn chưa chuẩn bị cho việc ông Joe 

Biden thắng cử Tổng thống Mỹ. 
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