
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.13% -0.07% 

Giá cuối ngày 842.38 111.61 

KLGD (triệu cổ phiếu)  223.79   24.00  

GTGD (tỷ đồng) 3,781.66  224.10  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,983,760 -460,209 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-177.16 -4.68 

Số CP tăng giá 168 70 

Số CP đứng giá 82 212 

Số CP giảm giá 210 75 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CPH 16,4% bằng tiền 06/07/20 

HEC 25% bằng tiền 07/07/20 

SGS 15% bằng tiền 07/07/20 

TNA 5% bằng tiền 08/07/20 

TCH 5,5% bằng tiền 09/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 SAB: Sẽ thoái hết 36% vốn Nhà nước. Hiện, cổ đông Nhà nước hiện nắm 

gần 231 triệu cổ phần, tương đương sở hữu 36% vốn tại Sabeco. Giá trị số 

cổ phiếu này đạt gần 37.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD. 

 DIG: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng đặt kế hoạch doanh thu 

công ty mẹ đạt 2.345 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 

lần lượt 35,7% và 5,8% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 

650 tỷ đồng, tăng 37,9% so với năm 2019.  

 HSG: Ông Vũ Văn Thanh – Phó TGĐ Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ HSG 

sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà 

HSG sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để 

có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông. 

 TCM: Công ty Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công ghi nhận 

quý II đạt doanh thu 40 triệu USD (924 tỷ đồng), tăng 20% so cùng kỳ 

năm trước; lãi sau thuế 3,3 triệu USD (76,2 tỷ đồng), tăng 46%. 

 JVC: Sau kiểm toán, lãi sau thuế năm tài chính 2019 của CTCP Thiết bị 

Y tế Việt Nhật chỉ còn 2.8 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng tức 74% so với con số 

tại báo cáo tự lập. Điều này đến từ việc các khoản giảm trừ doanh thu tăng 

1.7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6 tỷ đồng sau kiểm toán. 

 DAH: Bà Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, 

từ ngày 6/7 đến 4/8. Nếu giao dịch thành công, bà Giang dự kiến nâng lượng 

nắm giữ lên hơn 3 triệu cổ phiếu, tương đương 8,8% vốn DAH. 

 SRC: Ông Nguyễn Tiến Ngọc đã bán 978.410 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn CTCP Cao su Sao Vàng. 

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông 

lớn là 30/6. 

 HAX: Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Hạnh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 6,5 triệu đơn vị, tương đương 17,6% vốn HAX. Giao 

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

10/7 đến 7/8. 

 FMC: Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản lượng tiêu thụ tăng 4,7% lên 

mức 6.945 tấn và doanh thu tăng 8,5% lên 76,7 triệu USD trong nửa đầu 

năm. Về mặt lợi nhuận có thể đi ngang cùng kỳ năm trước do chi phí gia tăng 

và dịch bệnh khiến hệ số thức ăn cao. 

TIN SÀN HOSE 

 VVN: CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp đăng ký bán toàn bộ 

200.000 cổ phiếu, tương đương 0,36% vốn qua phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh, từ ngày 3/7 đến 30/7.  

 SAS: Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đã thông qua 

miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Nam Tiến và bà Lê Hồng 

Thủy Tiên – vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hạnh. Cổ đông cũng bầu bổ sung 2 

thành viên HĐQT là ông Vũ Hoàng Long và bà Lê Thị Diệu Thúy. 

 AME: Từ ngày 13/5 đến 8/6, CTCP Alphanam không mua cổ phiếu nào 

trong số 3,4 triệu đơn vị đăng ký. Công ty giữ nguyên lượng nắm giữ là 1,4 

triệu cổ phiếu, tương đương 5,5% vốn.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN           18.80  HUT            0.26  

GEX             9.28  WCS            0.23  

HPG             7.53  PMC            0.18  

NVL             6.61  PLC            0.08  

NLG             4.34  IDV            0.06  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

IBC         (56.30) PVS           (2.08) 

VIC         (20.90) PSD           (1.67) 

POW         (17.50) VLA           (0.35) 

DBC         (17.00) SHS           (0.32) 

VCB         (14.80) LHC           (0.31) 

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 

 Doanh nghiệp lúng túng khi đưa hàng vào thị 

trường EU. Chỉ còn 1 tháng nữa, Hiệp định EVFTA 

sẽ được thực thi. Thời gian không còn nhiều nhưng 

đến nay nhiều doanh nghiệp xuất khẩu muốn đưa 

hàng vào thị trường này đang rất lúng túng vì vẫn 

chưa nắm bắt được các quy định từ hiệp định này. 

 Dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 sẽ tăng ở 

mức 3,5-4%. Trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục có 

nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá như giá 

nhiên liệu có xu hướng tăng, giá dịch vụ hàng không, 

giá dịch vụ giáo dục, sách giáo khoa tăng, rủi ro 

thiên tai. 

 'Nửa năm không giải ngân nổi một đồng vốn 

ODA'. Dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, Phó thủ tướng 

Phạm Bình Minh cho biết, sau nửa năm chỉ 16 tỉnh, 

thành giải ngân được 10% vốn ODA, một tỉnh đạt tỷ 

lệ 15%. Thậm chí, có địa phương không giải ngân 

được đồng vốn nào trong 6 tháng qua. Vướng mắc 

chính trong khó khăn giải ngân vốn vay ưu đãi, theo 

Phó thủ tướng, nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN đã nới room tín dụng cho một loạt ngân hàng. 

Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, tín dụng bắt đầu 

tăng khá mạnh từ tháng 5 trở lại đây. Để hỗ trợ cho tăng 

trưởng, NHNN đã điều chỉnh hạn mức tín dụng của một 

loạt NHTM, kể cả NHTM có vốn Nhà nước hay NHTM 

cổ phần tư nhân. 

 Xuất hiện làn sóng giảm lãi suất huy động đầu tháng 

7. Ghi nhận tại những "ông lớn" ngân hàng có vốn của 

Nhà nước như Agribank, Vietcombank, VietinBank, 

BIDV, lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm từ 0,25 - 

0,5 điểm % ở các kì hạn. Không chỉ những "ông lớn", các 

ngân hàng thương mại tư nhân cũng có động thái điều 

chỉnh giảm lãi suất huy động từ tháng 7. 

 Xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm 10%. Sau khi giảm 

16% trong tháng 5/2020 đạt 639 triệu USD, xuất khẩu 

thủy sản trong tháng 6 tiếp tục giảm 10% ước đạt 

626 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu 

thủy sản của cả nước ước đạt trên 3,5 tỷ USD, giảm 10% 

so với cùng kỳ năm ngoái. VASEP nhận định, trong 

tháng 6 và một vài tháng tới, thương mại thủy sản trên 

thị trường thế giới chưa có dấu hiệu lạc quan khi dịch 

Covid bùng phát lần 2 và tăng mạnh tại các thị trường 

lớn Mỹ, EU, Trung Quốc… 

TIN VĨ MÔ 

 Hầu hết quỹ đầu tư trên TTCK Việt Nam đều thua lỗ trên 10% trong nửa đầu năm 2020. Do đặc điểm “đi tiền lớn” nên 

các quỹ được thống kê hầu hết phân bổ danh mục vào các cổ phiếu Bluechips trong VN30 (hoặc một vài Bluechips lớn khác 

nằm ngoài rổ), vì vậy biến động danh mục thường xoay quanh chỉ số này. 

 PET bị HOSE nhắc nhở do đặt mua cổ phiếu quỹ sai khối lượng quy định. Cụ thể, ngày 11 và 17/06/2020, PET đã đặt lệnh 

mua cổ phiếu quỹ với khối lượng không đúng với Quy chế Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại điều 25. Qua đó, HOSE đề 

nghị PET phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về giao dịch cổ phiếu. 

 Tự doanh CTCK bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Theo dữ liệu của FiinPro, tự doanh CTCK bán ròng 

hơn 2.538 tỷ đồng sau khi mua ròng hơn 161 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, nhóm này mua vào 16.012 tỷ đồng, 

tăng 9,2% so với 6 tháng cuối năm 2019 và bán ra 18.370 tỷ đồng, tăng 26,68%. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 25.827 0.36% 

S&P 500 3.130 0.45% 

Nikkei 225 22.288 0.64% 

Kospi 2.147 0.67% 

Hang Sheng 25.124 2.85% 

SET 1.374 1.83% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.22 -0.10% 

USD/CNY 7.07 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -0.25% 

S&P500 VIX 27.68 -3.28% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 tích cực hơn kì vọng. 

Tuy nhiên đà tăng bị kìm hãm bởi tình hình dịch bệnh tiếp diễn phức tạp. Dow Jones tăng 0,4%, Nasdaq Composite tăng 0,5%. 

S&P 500 cũng tăng 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh và tỉ lệ thất nghiệp cũng giảm dần. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng 0,8% lên 40,11 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 1,9% lên 42,53 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay quay đầu giảm do chỉ số việc làm tại Mỹ tăng. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.774,20 

USD/ounce, vàng giao tháng 8 giảm 0,23% xuống 1.785,95 USD. 

 Tỷ giá USD đã tăng trở lại khi các tài sản an toàn hấp dẫn các nhà đầu tư. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1240. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2470. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 107,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Kinh tế Mỹ có thêm 4.8 triệu việc làm trong tháng 6, vượt mọi dự 

báo. Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 11.1%. Số đơn xin trợ 

cấp thất nghiệp vẫn còn ở mức cao trong tuần trước, trong đó thêm 

1.427 triệu người Mỹ nộp đơn, cao hơn ước tính 1.38 triệu người, cho 

thấy vấn đề thất nghiệp có khả năng nghiêm trọng hơn vì Covid-19. 

 Sự thống trị của đồng USD sẽ yếu đi trong năm tới? Theo kết quả 

khảo sát của Reuters, đa số các nhà phân tích nhận định sự thống trị 

của đồng USD sẽ dần yếu đi trong năm tới, do nhu cầu suy yếu và 

triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ. 
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