
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.62% -0.05% 

Giá cuối ngày 847.61  111.55  

KLGD (triệu cổ phiếu)  203.00   31.45  

GTGD (tỷ đồng) 3,561.49 334.22 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-355,640 -253,271 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

158.6 -2.23 

Số CP tăng giá 197 81 

Số CP đứng giá 96 200 

Số CP giảm giá 167 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BDG 25% bằng tiền 06/07/20 

CPH 16,4% bằng tiền 06/07/20 

HEC 25% bằng tiền 07/07/20 

VGC 11% bằng tiền 07/07/20 

SGS 15% bằng tiền 07/07/20 

TNA 5% bằng tiền 08/07/20 

ST8 5% bằng tiền 08/07/20 

BRS 14% bằng tiền 08/07/20 

TCH 5,5% bằng tiền 09/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NKG: CTCP Thép Nam Kim đã mua xong 10 triệu cổ phiếu quỹ đăng 

ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 2/6 đến 30/6/2020. Trước giao dịch 

này Thép Nam Kim không sở hữu cổ phiếu quỹ nào. Tổng số tiền bỏ ra 78 

tỷ đồng. 

 MWG: Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động đã xác nhận việc đóng cửa hệ 

thống Điện Thoại Siêu Rẻ. Các sản phẩm tại Điện Thoại Siêu Rẻ chủ yếu 

là điện thoại dưới 8 triệu, và được bán với giá rẻ hơn Thế Giới Di Động 

khoảng 10%. 

 NSC: Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 

Nguyễn Quang Trường vào chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 2/7. Tân 

Tổng giám đốc Vinaseed đồng thời đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại 

Vinaseed, PAN Farm và công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam. 

 GAS: Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 

ước đạt 33.438 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch nửa đầu năm. Lợi nhuận trước 

thuế ước đạt 4.941 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 6 tháng. 

 NLG: Ngày 05/07/2020, Đầu tư Nam Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác 

chiến lược với Keppel Land Mall Management Việt Nam, trong việc tư 

vấn chiến lược phát triển các quỹ đất thương mại tại khu đô thị Waterpoint.  

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã phát hành 

riêng lẻ tổng cộng 6,174 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 11-26/06/2020. Đây 

đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không 

được đảm bảo hoặc bảo lãnh được phát hành và thanh toán bằng vnd. 

 VHM: Vinhomes đã phát hành xong 12.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành 

2 khoản 6.530 tỷ đồng và 5.470 tỷ đồng với 2 mức kỳ hạn lần lượt là 18 tháng 

và 36 tháng. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty. 

 HDG: Quỹ ngoại Wareham Group Limited đã bán 750.000 cp và quỹ 

Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã bán 

50.000 cp Tập đoàn Hà Đô, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan 

từ 14.898.722 cp (tỷ lệ 9,6592%) xuống 13.798.722 cp (tỷ lệ 8,9461%). Giao 

dịch thực hiện ngày 3/7/2020.  

 DHC: Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phong – Chủ tịch HĐQT, 

đăng ký mua 500.000 cp Đông Hải Bến Tre. Trước giao dịch bà Thủy sở 

hữu 3,3 triệu cp (tỷ lệ 5,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 

5/8/2020. 

TIN SÀN HOSE 

 VCS: Công ty Cổ phần Vicostone ước tính tổng doanh thu 6 tháng đầu 

năm 2020 đạt 2.486 tỷ đồng, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi 

nhuận trước thuế đạt 657 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 559 tỷ đồng, giảm 

17% so cùng kỳ năm trước.  

 SHS: CTCK Sài Gòn – Hà Nội đã mua vào gần 1,42 triệu cổ phiếu TEG 

của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, qua đó nâng tổng số 

lượng nắm giữ lên gần 2,42 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,46% và trở thành 

cổ đông lớn của công ty. 

 TNG: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu 

6 tháng đầu năm đạt 1.995 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 

43,4 % kế hoạch cả năm. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 136.24  AMV  0.46  

VHM 35.56  DNC  0.38  

HPG 35.18  SHB  0.32  

VRE 23.56  PMC  0.25  

VNM 11.76  CDN  0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 (14.60) PVS (1.95) 

CTD (13.80) SHS (1.22) 

CVT (13.00) LHC (0.37) 

POW (12.30) ART (0.27) 

BID (9.60) BCC (0.18) 

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 

 Thúc đẩy du lịch TP HCM - ĐBSCL sôi động trở 

lại tại hội nghị "Sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển 

du lịch của TP HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng 

200 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. 

Việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM 

và 13 tỉnh, thành ĐBSCL hứa hẹn đưa ngành du lịch 

sôi động trở lại vào 6 tháng cuối năm. 

 Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch giảm số lượng 

người lao động trong một vài tháng tới, có những 

doanh nghiệp dự kiến giảm từ 60-70%. Trước thực 

trạng đó, Công đoàn Việt Nam và Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội đang tích cực nắm tình hình, 

lấy ý kiến doanh nghiệp và người lao động để có 

phương án hỗ trợ.  

 TP HCM mắc nhiều sai phạm về quản lí ngân 

sách. Cụ thể, nhiều khu đất trên địa bàn TP 

HCM hiện các tổ chức, cá nhân đang sử dụng chưa 

được ký hợp đồng thuê đất, chưa cung cấp thông tin 

địa chính và lập bộ thu tiền thuê đất theo quy định; 

không trình HĐND xem xét, có ý kiến trước khi phê 

duyệt danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án 

sử dụng vốn ngân sách. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng: Tín dụng phải tăng ít nhất 10%, nợ công 

có thể thêm 2 - 3% năm nay. Thủ tướng đề nghị Bộ 

KH&ĐT có kịch bản tăng trưởng quý III và IV cụ thể. 

Mục tiêu tăng trưởng là phấn đấu ở mức cao nhất, vào 

khoảng 3 - 4%. Thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác 

để thường xuyên rà soát, tháo gỡ, đôn đốc, nhất là tháo 

gỡ về đầu tư công và một số vướng mắc về thể chế, chính 

sách hiện nay. 

 Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không 

nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. 

Theo đó, chỉ khi nắm rõ thông tin về trái phiếu và cân 

nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro có thể gặp phải, nhà đầu tư 

nhất là nhà đầu tư cá nhân mới nên mua trái phiếu, không 

nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao, vì có khả năng 

không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu nếu 

doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn. 

 Tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm 3.94% so với đầu 

năm còn hơn 3.8 triệu tỷ đồng, tương đương rút ròng hơn 

156,000 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư lại 

tăng 3.37%, lên mức gần 5 triệu tỷ đồng. Tổng phương 

tiện thanh toán toàn hệ thống tăng 1.95% so với cuối năm 

2019, ghi nhận gần 10.8 triệu tỷ đồng. 



TIN VĨ MÔ 

 HoSE: Nghiên cứu mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở cho CW ra ngoài VN30. Đại diện HoSE cho biết thị trường sẽ 

tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm hơn nữa ra thị trường, trong đó CW tiếp tục là sản phẩm được đầu tư phát triển thời gian tới. 

 Hơn 35.000 tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư nội mở mới trong tháng 6. trong đó bao gồm 34.965 tài khoản cá 

nhân và 81 tài khoản tổ chức mở mới. Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường ghi nhận số lượng tài khoản mở mới ở 

mức trên 30.000. Lũy kế trong 4 tháng gần nhất, các nhà đầu tư nội đã mở mới 137.753 tài khoản chứng khoán. Con số này 

tương đương 73% số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2019. 

 Dòng tiền đổ vào chứng khoán Việt Nam quý II lên mức cao nhất kể từ 'sóng thần' 2018. Dữ liệu giao dịch cho biết giá trị 

khớp lệnh bình quân HoSE trong quý II đạt 4.354 tỷ đồng/phiên, tăng 49% so với quý I và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. 

Đóng góp quan trọng cho sự cải thiện thanh khoản phải kể đến sự tham gia của nhà đầu tư mới trong nước. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  v   

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 22,292  0.66% 

Kospi  2,152  0.80% 

Hang Sheng  25,373  0.99% 

SET 1372 -0.14% 

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% 

 Dow Jones và S&P 500 có tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2020. Theo đó, Dow Jones tăng 3.3% trong tuần trước 

và S&P 500 vọt 4% trong cùng thời gian. Nasdaq Composite cũng chứng kiến tuần có thành quả tốt nhất kể từ ngày 08/05/2020, 

leo dốc 4.6% trong tuần.  

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường xuống thấp trong khi dịch COVID-19 vẫn đang tăng nhanh 

tại Mỹ. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm gần 1% xuống 40,12 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 0,8% xuống 42,55 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm sau bài phát biểu tổng thống Trump về COVID-19 ở Mỹ. Vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 

1.773,60 USD/ounce và vàng giao tháng 8 giảm 0,17% xuống 1.787,00 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chưa có nhiều biến động trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 

1,1246. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,08% xuống 1,2473. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 107,55. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB): Covid-19 sẽ khiến chuỗi 

cung ứng suy giảm 35%, robot hoá tăng 70-75%. Người đứng đầu 

ECB cho biết: Kinh nghiệm về sản xuất, lao động và thương mại trong 

vài tháng qua có thể sẽ mang lại một sự tiến hoá theo lối sống bền 

vững và sinh thái hơn. 

 Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục vì Covid-19. Quỹ Hưu trí 

Đầu tư Chính phủ Nhật Bản (GPIF) lỗ 11%, tương đương 17.700 tỷ 

yên (164,7 tỷ USD) trong 3 tháng đầu năm, GPIF cho biết ngày 3/7. 

Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi GPIF ghi nhận số liệu hồi tháng 

4/2008, khiến tổng tài sản của quỹ giảm còn khoảng 150.630 tỷ yên. 

Cổ phiếu nước ngoài là tài sản kém hiệu quả nhất, tiếp đó là cổ phiếu 

tại Nhật Bản. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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