
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.51% -0.51% 

Giá cuối ngày 825.11 109.76 

KLGD (triệu cổ phiếu)  358.39   57.53  

GTGD (tỷ đồng) 4,946.57  448.80  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-712,464 -265,137 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-32.05 -4.2 

Số CP tăng giá 138 65 

Số CP đứng giá 84 194 

Số CP giảm giá 237 98 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CMN 31,86% bằng tiền 03/07/20 

DSV 10,5% bằng tiền 03/07/20 

BDG 25% bằng tiền 06/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TLD: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn An Quân đăng 

ký mua 500.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng 

Long, nhằm nâng lượng nắm giữ lên gần 2 triệu đơn vị. Giao dịch dự kiến 

thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 2/7 đến 1/8. 

 TRC: America LLC đã bán 518.180 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

1,4 triệu đơn vị, tương đương 4,75% vốn CTCP Cao su Tây Ninh. Ngày 

giao dịch không còn là cổ đông lớn là 24/6. 

 CII: Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM nghiên cứu đầu tư tuyến 

đường trên cao xuyên tâm TP HCM theo hình thức đối tác công tư. Dự 

án có mức đầu tư khoảng 24.500 tỷ đồng.Sau khi hoàn tất nghiên cứu, CII sẽ 

phải trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tham gia đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư PPP. 

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ tài chính 

2019-2020 để trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho 

đối tác chiến lược. Cuộc họp tổ chức vào ngày 8/8. 

 SAB: Tổng giám đốc Sabeco đề ra chỉ tiêu năm 2020 gồm doanh thu 

thuần 23.800 tỷ đồng, giảm 37%; lãi sau thuế 3.252 tỷ đồng, giảm 39%. Cổ 

tức duy trì ở mức 35% tiền mặt. 

 DHC: CTCP Đông Hải Bến Tre đặt mục tiêu 2020 với doanh thu 2.338 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tăng lần lượt 64% và 10% so với 

thực hiện năm trước. 

 IBC: Ngày 29/5 đến 26/6, Valuesystem Investment Management đã bán 

2,9 triệu cổ phiếu trong số 5,1 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường 

không phù hợp. Sau giao dịch, quỹ Hàn Quốc giảm lượng nắm giữ còn 2,2 

triệu đơn vị, tương đương 2,8% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức 

thỏa thuận. Ông Jung Sang Ho, đại diện theo ủy quyền tại Valuesystem 

Investment Management, là Thành viên HĐQT tại Apax Holdings. 

 TMS: Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn 

đã mua 1.070 cổ phiếu trong số 300.000 cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá 

chưa phù hợp. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, 

từ ngày 28/5 đến 26/6. Sau giao dịch, bà Quyên nắm giữ 58.064 cổ phiếu 

TMS. 

 SMA: Thành viên HĐQT Trần Đức Phú đã mua 286.020 cổ phiếu trong 

số 1 triệu đơn vị qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 25/5 đến 

25/6. Sau giao dịch, ông Phú nắm giữ 846.879 cổ phiếu, tương đương 4,5% 

vốn CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn. 

 VRC: Bà Nguyễn Thu Huyền, vợ Tổng giám đốc Từ Như Quỳnh đăng 

TIN SÀN HOSE 

 VIB: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đặt kế hoạch 2020 với tổng tài 

sản dự kiến đạt hơn 220 nghìn tỷ, tăng 20% so với 2019, tín dụng dự kiến 

tăng 24%. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt tối thiểu 4.500 tỷ đồng. 

 DHB: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc dự kiến tổng doanh thu năm 

2020 đạt 2.935 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số gần 2.910 tỷ đồng 

đạt được năm 2019. Công ty lên kế hoạch lỗ khoảng 1.132 tỷ đồng năm 2020. 

Số lỗ này gần gấp đôi so với số lỗ 637 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2019. 

 HVA: Từ ngày 21/5 đến 18/6, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Vương Lê Vĩnh Nhân không bán cổ phiếu nào trong số 300.040 đơn vị đăng 

ký do thị trường không thuận lợi. Ông Nhân giữ nguyên lượng nắm giữ 

300.040 cổ phiếu CTCP Đầu tư HVA. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         106.30  ART            0.30  

FUEVFVND           32.50  VCS            0.20  

VHM           21.00  BVS            0.20  

NVL           18.50  IDV            0.10  

VNM             3.90  CTB            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PDR         (27.64) SHS           (1.30) 

VCB         (22.47) SHB           (1.20) 

VRE         (19.76) DGC           (0.80) 

VIC         (16.94) VCG           (0.80) 

GAS         (13.49) PVS           (0.60) 

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 

 NHNN rà soát qui định về công tác thu hồi nợ của 

FE Credit và hai công ty tài chính, làm rõ vụ việc 

đòi nợ của FE Credit đối với khách hàng vay gây bức 

xúc cho dư luận. Đồng thời, chấn chỉnh toàn bộ hoạt 

động cấp tín dụng của FE Credit, bảo đảm tuân thủ 

các qui định của pháp luật. 

 49% doanh nghiệp sản xuất lạc quan về xu hướng 

kinh doanh trong quý III; 19,4% số doanh nghiệp 

dự báo khó khăn hơn và 31,5% số doanh nghiệp cho 

rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Đa số 

doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của 

hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

kinh doanh.  

 12 luật có hiệu lực từ 1/7. Luật Quản lý thuế 2019 

quy định thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế 

là 3 ngày, giảm 7 ngày so với trước. Luật Kiểm toán 

cho phép đơn vị được kiểm toán khởi kiện quyết định 

giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà 

nước theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 

2015. Luật Dân quân tự vệ 2019 cho phép người đang 

lao động, học tập ở nước ngoài được tạm hoãn tham 

gia nghĩa vụ. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng vẫn tăng bất chấp 

dịch Covid-19, đạt 2.380.800 tỷ đồng, giảm 0,8% so với 

cùng kì năm ngoái. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu 

bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 1.895.600 tỷ đồng, chiếm 

79,6% tổng mức và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước 

do nguồn cung hàng hóa dồi dào, bên cạnh đó, hình thức 

mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. 

 Gần 177.000 tỷ đồng dư nợ được cơ cấu lại. TCTD đã 

miễn, giảm lãi suất cho hơn 421.000 khách hàng với dư nợ 

hơn 1,26 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với 

doanh số lũy kế từ 23/1 đạt 1,13 triệu tỷ đồng cho hơn 

238.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5- 

2,5% so với trước dịch. Riêng Ngân hàng Chính sách xã 

hội đã thực hiện gia hạn nợ cho gần 154.000 khách hàng 

với dư nợ hơn 3.875 tỷ đồng.  

 Khống chế được rủi ro, ngân hàng dần chuyển hướng 

cho vay bất động sản. Số liệu của NHNN cho thấy, về tỷ 

trọng, tín dụng bất động sản vẫn chiếm gần 20% tổng dư 

nợ tín dụng cả nước, trong đó có gần 63% tổng dư nợ cho 

vay bất động sản là cá nhân vay mua nhà.  

TIN VĨ MÔ 

 Nửa cuối 2020: TTCK có thể xấu ngắn hạn, ẩn số bất ngờ với dòng tiền nội trong bối cảnh lãi suất thấp. Theo nhận định 

của SSI, thị trường có thể xấu trong ngắn hạn do hoạt động kinh tế vẫn đang bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh. Tuy nhiên, dòng 

vốn đầu tư trong nước có thể tiếp tục là ẩn số bất ngờ và dòng vốn ETF có thể tiếp tục là điểm sáng trong 6 tháng cuối năm. 

 Chính phủ phê duyệt danh mục thoái vốn 124 doanh nghiệp có vốn nhà nước trong năm 2020. Danh mục doanh nghiệp có 

vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 có những cái tên lớn như Lilama (thoái 46,88%), Vinapharm (thoái 29%), 

Hanel (thoái 97,93%),… 

 Ngành nước hấp dẫn nhiều “ông lớn”. Lĩnh vực kinh doanh nước sạch đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián 

tiếp nhờ tỷ suất lợi nhuận khá cao, tiềm năng tăng trưởng tốt. Theo đánh giá của HSC, ngành nước có triển vọng rất tích cực. 

Kinh tế tăng trưởng cao, ổn định, cùng với tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng dân số nhanh đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho 

sản xuất công nghiệp và cho tiêu dùng tăng mạnh. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.812 0.85% 

S&P 500 3.100 1.54% 

Nikkei 225 22.274 -0.06% 

Kospi 2.128 0.94% 

Hang Sheng 24.427 0.52% 

SET 1.339 0.70% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.38 -0.01% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 3.23% 

S&P500 VIX 30.43 -4.25% 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc và khép lại quí tăng điểm mạnh mẽ nhất của các chỉ số chính trong hàng chục năm trở 

lại đây. Dow Jones tăng 0,9%, S&P 500 và Nasdaq Composite vượt trội hơn khi tăng lần lượt 1,5% và 1,9%. 

 Giá dầu giảm trở lại do nhu cầu thị trường đang xuống thấp trong khi dịch COVID-19 đang lan rộng tại một số quốc gia 

trên thế giới. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,9% lên 39,69 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 1,3% xuống 41,18 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay biến động tăng giảm trái chiều. Giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên 1.784,20 USD/ounce, trong khi 

vàng giao tháng 8 bất ngờ giảm 0,04% xuống 1.799,75 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay 1/7 kết thúc quí II với xu hướng đi lên. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1234. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,09% xuống 1,2388. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 107,98. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thế chấp 83 tấn vàng giả để vay 2,8 tỷ USD. Theo truyền thông 

Trung Quốc, có ít nhất 12 tổ chức tài chính tại Trung Quốc đã cho 

công ty Kingold Jewelry có trụ sở tại tỉnh Hồ Bắc vay 20 tỷ NDT (2,8 

tỷ USD) trong 5 năm qua với tài sản thế chấp là vàng nguyên chất, 

được bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm phát hành bởi công ty nhà 

nước PICC Property and Casualty Co (PICC P&C) và một vài hãng 

bảo hiểm nhỏ khác. 

 Hàng hóa Trung Quốc tắc nghẽn tại cảng Ấn Độ. Hàng nhập khẩu 

từ Trung Quốc chờ nhiều ngày tại cảng Ấn Độ vẫn chưa được thông 

quan, gây lo ngại căng thẳng biên giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Ấn Độ nhập khẩu gần 70% thuốc và hoạt chất trung gian để sản xuất 

thuốc từ Trung Quốc. Họ mua 37% linh kiện điện tử, 45% thiết bị 

điện tử và 44% linh kiện điều hòa, tủ lạnh từ nước này. Năm ngoái, 

Ấn Độ nhập khẩu 69 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc và xuất khẩu 

18 tỷ USD sang đây. 
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