
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 2.23% 1.75% 

Giá cuối ngày 843.49 111.69 

KLGD (triệu cổ phiếu)  303.54   33.08  

GTGD (tỷ đồng) 4,655.50  297.11  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,956,250 27,679 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

116.98 -0.45 

Số CP tăng giá 305 107 

Số CP đứng giá 72 198 

Số CP giảm giá 82 52 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SAC 10% bằng tiền 02/07/20 

MDC 6% 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 

HEC 25% bằng tiền 07/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: BIDV công bố giảm thêm 0,5% lãi suất cho vay từ ngày 01/7. So 

với đầu năm, BIDV đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách 

hàng với mức giảm từ 2,5% - 3,0%/năm so với truớc dịch COVID-19.  

 KDC: Allright Assets Limited do VinaCapital quản lý vừa mua vào 1,2 

triệu cổ phiếu Kido trong ngày 25/6. Sau giao dịch, nhóm quỹ VinaCapital 

nắm giữ tổng cộng gần 17,5 triệu cổ phiếu KDC, tương ứng tỷ lệ 8,5%. 

 CTI: Bà Trương Hồng Loan, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát 

triển Cường Thuận IDICO đăng ký bán bớt 2 triệu cổ phiếu CTI trong 

tổng số 3,24 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,14%) đang sở hữu nhằm phục vụ nhu 

cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa 

thuận từ 8/7 đến 6/8/2020. 

 FLC: Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, đã hoàn tất mua 

vào 15 triệu cổ phiếu FLC theo thông báo đăng ký trước đó. Giao dịch 

được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu nắm giữ 

sau khi thực hiện giao dịch là 165.436.257 cổ phiếu, tương ứng 23,3% vốn. 

 HPX: Bà Chu Thị Lương, vợ Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Hải 

Phát đăng ký bán đi hơn 9,76 triệu cổ phiếu HPX. Giao dịch dự kiến 

thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện bà Chu Thị 

Lương đang là cổ đông lớn sở hữu gần 18,4 triệu cổ phiếu HPX. 

 GEX: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chào mua công 

khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera. Tổng khối lượng dự kiến chào 

mua 95 triệu cổ phiếu, tương đương 21,2% vốn điều lệ Viglacera. Hiện 

nay Gelex cùng các đơn vị thành viên đang sở hữu tổng cộng gần 112 triệu 

cổ phiếu, tương đương 24,96% vốn Viglacera. 

 DXG:  Tập đoàn Đất Xanh vừa bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức làm Tổng 

giám đốc từ ngày 1/7. Quyết định có thời hạn 5 năm. Ông Đức có 22 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản trị doanh nghiệp, 

gia nhập Đất Xanh từ năm 2014. 

 SSI: SSI giành 4 giải quan trọng tại Giải thưởng của Alpha Southeast 

Asia. CTCP Chứng khoán SSI được vinh danh là nhà môi giới khách hàng 

cá nhân tốt nhất Việt Nam và nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt 

Nam. 

 HQC: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký bán 8,2 triệu cổ 

phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 30 triệu đơn vị, tương đương 6,3% vốn. 

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ 

ngày 3/7 đến 2/8. Ông Trương Anh Tuấn, người góp vốn trên 10% tại Tập 

đoàn Hoàng Quân là Chủ tịch HĐQT Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa 

ốc Hoàng Quân. 

 KDH: Quỹ đầu tư Tiếp cận thị trường Việt Nam đã mua 164.800 cổ 

TIN SÀN HOSE 

 SJM: vợ của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Việt Dũng 

đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, 

từ ngày 2/7 đến 29/7. Trước đó, bà Bình không là cổ đông tại Sông Đà 19. 

 NED: Từ ngày 27/5 đến 25/6, CTCP Sông Đà Hoàng Long- không bán 

cổ phiếu nào trong 16 triệu đơn vị đăng ký do giá bán chưa đạt kỳ vọng. 

Sông Đà Hoàng Long hiện nắm giữ 29,2 triệu cổ phiếu, tương đương 72,1% 

vốn.  

 CCA: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Đông Đức đăng ký 

mua 600.000 cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 

2/7 đến 23/7. Trước giao dịch, ông Đức nắm giữ 5,4 triệu cổ phiếu, tương 

đương 35,9% vốn Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 174.65  PGT  0.44  

VNM 25.33  WCS  0.10  

VRE 14.88  BAX  0.08  

MSN 10.09  PLC  0.08  

VHM 9.21  NDN  0.04  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 (21.70) SHS (0.66) 

HDG (21.19) SHB (0.25) 

DBC (20.46) DHP (0.13) 

POW (15.80) THT (0.11) 

HDC (15.69) HUT (0.05) 

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 

 Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm sau 23 năm. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 

giảm 3,61% so với cùng kỳ năm trước. Bí thư Thành 

uỷ Đà Nẵng đánh giá thành phố đang "hết sức khó 

khăn" khi tăng trưởng âm trong bối cảnh cả nước 

GDP 6 tháng tăng 1,81%. Riêng du lịch, năm nay 

đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách nhưng lượng 

khách hiện tại không đáng kể. 

 Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về công khai minh 

bạch ngân sách cấp quốc gia và cấp bộ, ngành. 

Kết quả khảo sát MOBI 2019 cho thấy mức độ công 

khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương đã 

có sự cải thiện so với năm 2018, điểm số trung bình 

đạt 21,2 điểm, tăng 10,2 điểm so với MOBI 2018. 

 Thiếu thị trường quốc tế, ngành hàng không chật 

vật đà hồi phục. Theo đánh giá của các chuyên gia, 

vẫn cần thêm nhiều thời gian để thị trường hàng 

không hồi phục hoàn toàn khi các hãng được khai 

thác các đường bay quốc tế. Trước mắt, để hỗ trợ các 

hãng hàng không khôi phục vào thời điểm sống còn 

này, Cục Hàng không sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện 

tốt nhất cho các hãng khôi phục thị phần nội địa. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 PMI tháng 6 đạt 51.5 điểm, sản lượng sản xuất tăng 

trưởng trở lại. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu 

tiên trong năm tháng, với mức tăng mạnh và nhanh nhất 

trong gần một năm ở cả lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và 

hàng hóa trung gian. Sản lượng cũng có dấu hiệu tăng trở 

lại trong tháng 6 do tác động của lĩnh vực hàng tiêu dùng. 

 Lãi suất có thể nhích tăng trong nửa cuối năm nay. 

SSI Research nhận định, kế hoạch tăng trưởng tín dụng 

năm 2020 các NHTM đặt ra tại phiên họp cổ đông 

thường niên tổ chức gần đây vẫn ở mức khá tích cực cho 

thấy kì vọng khả quan trong 6 tháng cuối năm 2020. Bên 

cạnh đó, giải ngân đầu tư công cũng được đẩy mạnh hơn. 

Nhu cầu huy động gia tăng có thể khiến lãi suất nửa cuối 

2020 nhích tăng nhưng nhìn chung sẽ vẫn duy trì ở vùng 

thấp. 

 Xuất khẩu tháng 6 tăng 9,5%. Xuất khẩu hàng hóa 

tháng 6 ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng 5. Cả 

quý II, xuất khẩu ước đạt gần 58 tỷ USD, giảm 9% so với 

cùng kỳ và giảm 8,3% so với 3 tháng đầu năm. Hiện Việt 

Nam có 9 mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị xuất khẩu trên 1 

tỷ USD, chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng kim ngạch xuất 

khẩu. 



TIN VĨ MÔ 

 Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Viettel Post, Công trình Viettel trong năm 2020. Cụ thể, Viettel sẽ giảm vốn tại các công ty 

con từ mức tỷ lệ đang nắm giữ hiện tại về mức trên 50% vốn đến hết năm 2020, bao gồm Viettel Post (giảm từ 68,08% đến 

>50%), Công trình Viettel (giảm từ 73,2% xuống >50%), CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (giảm từ 68% xuống >50%). Viettel 

đã thuê đơn vị thẩm định để định giá giá trị cổ phần. Trong năm 2020, dự kiến hoàn thành các thủ tục giảm tỷ lệ sở hữu đảm 

bảo theo phương án cơ cấu lại và theo quy định pháp luật.  

 Tiền đổ mạnh vào kênh trái phiếu: Lãi suất TPCP 10 năm xuống 3%/năm, lượng đặt mua vẫn gấp 4 lần lượng bán. 

Tháng 6, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 32.594 tỷ đồng trái phiếu, tăng 77,2% so với tháng trước. 

Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 6 đạt 89,3%, khối 

lượng đặt thầu gấp 3,03 lần khối lượng gọi thầu. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.735 -0.30% 

S&P 500 3.116 0.50% 

Nikkei 225 22.141 0.08% 

Kospi 2.118 0.56% 

Hang Sheng 24.427 0.52% 

SET 1.349 0.78% 

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 28.62 -5.95% 

 Chứng khoán Mỹ  chứng kiến chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên đáng kể khi xuất hiện tin tức tích cực về vắc 

xin ngừa COVID-19 và dữ liệu kinh tế khả quan. Dow Jones tụt lại phía sau khi giảm 0,3%. S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq 

Composite cũng tăng 0,95% lên đỉnh lịch sử mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại sau khi số hàng tồn kho của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ 

tăng 1,4% lên 39,84 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 1,8% lên 42,01 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ do cổ phiếu chứng khoán hồi phục trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.769,40 

USD/ounce, vàng giao tháng 8 giảm 0,04% xuống 1.779,15 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trong bối cảnh nhu cầu đầu tư an toàn giảm vì dữ liệu lạc quan của kinh tế Mỹ. Tỷ giá euro so 

với USD tăng 0,03% lên 1,1254. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt 1,2470. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% 

xuống 107,41. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chủ tịch Fed cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể nhấn 

chìm kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed cam kết sẽ giữ lãi suất 

ở mức thấp và cung cấp các công cụ hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo 

thị trường tài chính hoạt động trơn tru. 

 Sản xuất Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 6, lên đỉnh nửa 

năm. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit của Trung 

Quốc trong tháng 6 là 51,2, tăng so với con số 50,7 trong tháng 5. PMI 

trên 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất đang mở rộng và ngược lại. Các 

nhà phân tích được Reuters thăm dò đưa ra dự báo 50,5. Tuy nhiên, 

lực cầu còn yếu, nhiều nhà sản xuất đang chật vật xoay xở vì số đơn 

hàng từ nước ngoài giảm hoặc bị hủy. 
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