
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 1.60% 1.37% 

Giá cuối ngày 861.16 113.07 

KLGD (triệu cổ phiếu)  215.09   31.22  

GTGD (tỷ đồng) 4,185.20  332.63  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,078,703 -640,365 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

25.03 -7.11 

Số CP tăng giá 251 91 

Số CP đứng giá 93 218 

Số CP giảm giá 116 48 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SKV 24,54% bằng tiền 09/07/20 

QSP 16% bằng tiền 09/07/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CTD: Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons  đăng ký mua 

1 triệu cổ phiếu CTD. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/7 đến 7/8/2020 

thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, 

ông Dương sẽ tăng sở hữu lên 4,9 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% vốn. 

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

cổ phiếu HQC, mục đích nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch 

dự kiến từ ngày 3/7 đến ngày 2/8/2020, thông qua phương thức giao dịch 

thỏa thuận hoặc khớp lệnh. 

 DHC: SSIAM đăng ký bán toàn bộ 3.485.624 cổ phiếu DHC đang nắm 

giữ, tương đương 6,225% cổ phần tại Đông Hải Bến Tre thời gian từ ngày 

07/07 đến ngày 5/8/2020 theo phương thức thỏa thuận. 

 CII: Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM thông báo phát hành 

tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, 

không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm. Thời 

điểm phát hành dự kiến quý III. 

 HPG: Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát 6 tháng đạt 1,5 triệu tấn, thực 

hiện 42% kế hoạch năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu 

vực miền Nam sản lượng thép tăng gần gấp 2 lần với 357.000 tấn. 

 CTG: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã phát hành riêng lẻ 

500 tỷ đồng trái phiếu cho 1 doanh nghiệp trong đợt 2 năm 2020. Số trái 

phiếu này có kỳ hạn 8 năm. Lãi suất thả nổi và bằng lãi suất tham chiếu cộng 

thêm 1.1%/năm. 

 SSI: SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới nửa đầu năm 2020 trên 

HoSE. Thị phần SSI đạt 13,41%, bỏ xa đơn vị đứng tiếp theo là HSC chỉ đạt 

9,67% hay VCSC với thị phần 9,18%. 

 VNM: Từ ngày 4/7 đến 3/7, Giám đốc điều hành Nhân sự - Hành chính 

–Đối ngoại Bùi Thị Hương không mua cổ phiếu nào trong số 100.000 đơn 

vị đăng ký do giá biến động tăng chưa phù hợp để mua. Bà Hương hiện nắm 

111.814 cổ phiếu Vinamilk . 

 DAH: Ông Nguyễn Thanh Tùng, con trai Chủ tịch HĐQT kiêm Phó 

Tổng giám đốc Nguyễn Thu Giang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, tương 

đương 2,9% vốn qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 9/7 đến 

7/8.  

 GEG: Người phụ trách công bố thông tin Phạm Thành Tuấn Anh đăng 

ký bán toàn bộ 299.027 cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai , tương đương 0,14% 

vốn qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/7 đến 6/8. 

TIN SÀN HOSE 

 SEB: Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung ước tính doanh thu 6 tháng 

đầu năm đạt 87,28 tỷ đồng, hoàn thành 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 61,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 55,34 tỷ đồng – hoàn thành 

61,9% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

  PBC: Dược phẩm Pharbaco dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu. Tổng 

giá trị phát hành theo mệnh giá 500 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, 

Pharbaco tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 900 tỷ đồng. 

 L12: Bà Phạm Thị Bích Thủy, vợ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Dương Xuân Quang đăng ký mua 181.563 cổ phiếu qua phương thức khớp 

lệnh và thỏa thuận, từ ngày 8/7 đến 15/7. Trước giao dịch, bà Thủy không phải 

là cổ đông L12. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM         153.15  VNR            0.21  

VNM           33.59  PMC            0.14  

SSI           10.14  WCS            0.09  

FUEVFVND             9.26  PLC            0.09  

PLX             5.07  PHP            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (62.60) PVS           (2.95) 

HPG         (33.50) PGS           (1.16) 

CTG         (12.10) BVS           (1.04) 

VIC         (11.80) SHS           (0.60) 

DHC         (10.00) SHB           (0.57) 

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 

 Triển khai phủ sóng 5G tại một số khu công 

nghiệp để đón sóng đầu tư vào Việt Nam. Trong 

thời gian tới, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ triển 

khai phủ sóng 5G ở một số KCN, khu CNTT tập 

trung trọng điểm để đón làn sóng đầu tư mới và góp 

phần thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam. 

 'Chưa lúc nào lao động TP HCM mất việc nhiều 

như hiện nay'. Sáu tháng đầu năm nay có hơn 

327.000 lao động ở thành phố bị thôi việc. Qua khảo 

sát tại 16.300 doanh nghiệp cho thấy gần 14.000 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19. Do thiếu 

nguyên liêu, đơn hàng, khoảng 8.400 doanh nghiệp 

có khả năng dừng hoạt động phải cắt giảm lượng lớn 

lao động. 

 Tôm hùm, hàu, mực, bào ngư thuế về 0% ngay 

khi EVFTA có hiệu lực. EU hiện là thị trường xuất 

khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam và luôn chiếm 

trên 17 - 18% trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu tôm sang EU 

chiếm 22% thị phần, cá tra chiếm 11%, các mặt hàng 

hải sản chiếm 30 - 35%...  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam 

lên 3%, lạm phát 3.3% trong năm 2020. Với sự phục 

hồi tăng trưởng nhanh hơn dự kiến và lạm phát được 

kiểm soát tương đối trong năm nay, HSBC không kỳ 

vọng NHNN sẽ cắt giảm 50 điểm phần trăm lãi suất trong 

quý 3. Mức lãi suất tái cấp vốn của NHNN sẽ được giữ 

nguyên ở mức 4.5% trong suốt năm 2020. 

 “Cho vay ngang hàng đang đặt ra thách thức lớn đối 

với công tác quản lý”. NHNN đang phối hợp với các bộ, 

ngành hoàn thiện Báo cáo cơ chế thí điểm hoạt động cho 

vay ngang hàng để trình Chính phủ, dự kiến đưa lĩnh vực 

cho vay ngang hàng vào Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm 

hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, 

đẩy mạnh triển khai các giải pháp truyền thông như 

khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tìm hiểu kỹ, thận 

trọng khi tham gia các nền tảng cho vay ngang hàng. 

 Ngân hàng không thiếu vốn cho vay. Trước ý kiến về 

việc vay vốn NH vẫn khó, lãnh đạo một số NH thương 

mại khẳng định hiện dòng vốn từ NH rất dồi dào và cam 

kết luôn đáp ứng đủ mọi nhu cầu vốn, nếu DN đáp ứng 

được điều kiện tín dụng. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Chứng khoán phái sinh lập kỷ lục thanh khoản trong tháng 6.  Trong tháng 6, phiên có KLGD cao nhất đạt 305,139 hợp 

đồng vào ngày 12/06/2020, tăng 9.1% so với mức cao nhất trong tháng 5. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi khai trương thị 

trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng KLGD đạt hơn 20 triệu hợp đồng, tăng 90% so với cả năm 2019, KLGD bình quân 

phiên đạt 165,479 hợp đồng, tăng gần 86.5% so với năm 2019. 

 Hơn 990 triệu chứng quyền được giao dịch sau gần một năm triển khai, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.481 tỉ 

đồng. Trong đó khối lượng giao dịch cao nhất là vào tháng 5/2020  và giá trị giao dịch đạt cao nhất vào tháng 11/2019. 

 SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới quý II và bán niên 2020 trên HoSE. Cụ thể, thị phần quý II của SSI là 14,13%, bỏ 

xa các đơn vị đứng phía sau. Tính lũy kế thị phần nửa đầu năm 2020, Chứng khoán SSI vẫn giữ khoảng cách xa với các đơn vị 

trong khối chứng khoán. Thị phần SSI đạt 13,41%, bỏ xa đơn vị đứng tiếp theo là HSC chỉ đạt 9,67% hay VCSC với thị phần 

9,18%. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  v2   

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.287 1.78% 

S&P 500 3.130 0.45% 

Nikkei 225 22,571  -0.63% 

Kospi  2,181  -0.29% 

Hang Sheng  26,339  3.81% 

SET 1,372 -0.14% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.64 -0.09% 

USD/CNY 7.02 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.68 -0.22% 

S&P500 VIX 27.94 0.94% 

 Chứng khoán Mỹ  đồng loạt tăng điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư tiếp tục tâm lí hưng phấn từ tuần 

trước, phớt lờ việc số ca nhiễm mới COVID-19 của Mỹ không ngừng tăng cao. Dow Jones tăng 1,8%, S&P 500 tăng 1,6%, 

Nasdaq Composite tăng 2,2% lên đỉnh lịch sử mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng do OPEC+ đã đồng ý tiếp tục cắt giảm sản lượng nguồn cung trên thị trường. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng gần 1% lên 40,62 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 0,9% lên 43,18 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng cho dù chỉ số ngành dịch vụ Mỹ phục hồi. Vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.785,90 USD/ounce, vàng 

giao tháng 8 tăng 0,06% lên 1.794,70 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm mạnh trước tình hình phục hồi kinh tế mạnh mẽ trên thế giới. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% 

lên 1,1311. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2494. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 107,37. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết vào ngày 

06/07: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra hàng loạt 

sắc lệnh điều hành về hàng loạt vấn đề như Trung Quốc, sản xuất, 

nhập cư, và giá thuốc kê đơn 

 Nợ xấu tăng vọt, Trung Quốc theo dõi các giao dịch tiền mặt lớn. 

Theo đó, nhà chức trách yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về 

các giao dịch vượt quá 500.000 NDT (71.000 USD). Với khách hàng 

cá nhân, các giao dịch mệnh giá từ 100.000-300.000 NDT (14.000-

42.000 USD) tùy theo khu vực sẽ được yêu cầu khai báo thông tin. 

Theo S&P Global, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc có 

thể tăng lên đến 1.134 tỷ USD trong năm nay. Nhóm ngân hàng nhỏ 

được UBS Group AG theo dõi cần thêm khoảng 349 tỷ USD vốn mới. 
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