
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.07% 0.84% 

Giá cuối ngày 850.15 117.21 

KLGD (triệu cổ phiếu)  237.51   40.85  

GTGD (tỷ đồng) 3,850.39  467.25  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,351,570 -928,485 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-84.08 -9.48 

Số CP tăng giá 153 83 

Số CP đứng giá 84 207 

Số CP giảm giá 233 64 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

GIL 15% bằng tiền 18/08/2020 

HAT 20% bằng tiền 18/08/2020 

VGR 20% bằng tiền 18/08/2020 

L10 10% bằng tiền 19/08/2020 

KDH 
5% bằng tiền 

5% bằng cổ phiếu 
19/08/2020 

KHP 40% bằng cổ phiếu 19/08/2020 

SVC 33,3% bằng cổ phiếu 19/08/2020 

ACB 30% bằng cổ phiếu 20/08/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chấm dứt hợp đồng lao 

động đối với ông Fung Kai Jin – Phó Tổng Giám đốc từ ngày 13/8. Ông 

Fung Kai Jin giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VPBank kiêm Giám đốc Khối 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ từ ngày 6/10/2014. 

 BBC: Bibica đã bổ nhiệm ông ông Nguyễn Quốc Hoàng giữ chức Tổng 

giám đốc kể từ 1/7. Ông Hoàng có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác trong 

ngành bánh kẹo, ông từng làm Phó Tổng giám đốc sản xuất Bibica nhưng từ 

chức vào tháng 7/2016 vì lý do công việc cá nhân. 

 VNL: Logistics Vinalink sẽ bán toàn bộ gần 28% cổ phần Vinatrans 

Danang. Khối lượng là 439.200 cổ phần, hình thức thỏa thuận nguyên lô. 

Mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 104.000 đồng/cp , tương đương số 

tiền thu về không thấp hơn 45 tỷ đồng. 

 STG: Công ty Kho vận Miền Nam đăng ký mua 67,1 triệu cổ phiếu, 

tương đương 100% vốn Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam. Thời gian thực 

hiện trong khoảng 17/8-10/9.  Tạm tính theo mức giá 15.000 đ/cp lượng cổ 

phiếu trên có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. 

 GAB: Sau soát xét, doanh thu tài chính 6 tháng của CTCP Đầu tư Khai 

Khoáng và Quản lý Tài sản FLC chênh lệch giảm 42%, đồng thời chi phí 

bán hàng tăng 17%. Theo đó đã kéo kết quả lãi ròng của GAB xuống mức 

554 triệu đồng, giảm 61%. 

 BWE: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương  dự kiến phát hành trái 

phiếu riêng lẻ vào ngày 28/08/2020 với tổng giá trị tối đa 225 tỷ đồng. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm quyền. Lãi suất dự kiến từ 

9% - 11%/năm và kỳ hạn từ 6 năm kể từ ngày phát hành 

 DHC: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa đã mua 1,45 triệu cổ 

phiếu trong số 2 triệu đơn vị đăng ký qua phương thức khớp lệnh và thỏa 

thuận, từ ngày 14/7 đến 13/8. Nguyên nhân giao dịch không hoàn thành là 

thị trường không thuận lợi. Ông Nghĩa hiện nắm giữ 1,65 triệu cổ phiếu, 

tương đương gần 3% vốn CTCP Đông Hải Bến Tre .  

 TMS: CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua phương 

thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 20/8 đến 18/9. Sau giao dịch, CTCP 

Đầu tư Toàn Việt nắm giữ 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn CTCP 

Transimex. Ông Bùi Tuấn Ngọc là Chủ tịch HĐQT 2 công ty trên. 

 TCM: CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công  ghi nhận 

doanh thu 7 tháng đầu năm đạt khoảng 2,027 tỷ đồng và lãi sau thuế lũy 

kế khoảng 138 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 54% kế hoạch doanh thu và 73% 

kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

  

TIN SÀN HOSE 

 EBA: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc đăng ký chào 

mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu qua phương thức giao dịch ngoài hệ thống 

từ ngày 19/8 đến 30/9. Trước giao dịch, công ty nắm giữ hơn 3,7 triệu cổ phiếu, 

tương đương 24,2% vốn.  

 PVY:  CTCP Lilama 18 đăng ký bán toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu qua phương 

thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/8 đến 17/9. Ông Nguyễn Phương 

Anh, Ủy viên HĐQT Lilama 18 là Thành viên Ban kiểm soát Chế tạo Giàn 

khoan Dầu khí. 

 KLF: Sau soát xét, lãi ròng bán niên 2020 của CTCP Đầu tư Thương mại 

và Xuất nhập khẩu CFS sụt giảm tới 74% so với tại báo cáo tự lập. Con số 

đi xuống bắt nguồn từ chênh lệch tăng các khoản chi phí. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 8.0 CVN 0.5 

SAB 6.9 BVS 0.5 

VCB 6.5 SHS 0.1 

HDB 4.4 NDN 0.1 

BMP 1.9 LHC 0.1 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (33.9) PVS (5.60) 

MSN (16.5) BCC (2.00) 

VRE (10.0) ADC (0.90) 

HDC (4.6) PGS (0.90) 

VPI (4.5) DTD (0.50) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 

và Chất đốt Đồng Nai 
20/08/2020 

Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn 21/08/2020 

Công ty TNHH MTV Giống gia súc 

Hải Dương 
31/08/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

số 4 
01/09/2020 

Công ty Cổ phần Phát triển Công 

trình Viễn thông 
04/09/2020 

 Kiến nghị mở lại các đường bay quốc tế với những 

nước đã kiểm soát được Covid-19. Ngoài ra, Hiệp 

hội doanh nghiệp Hàng không đề nghị Chính phủ 

cho các hãng hàng không được vay gói tín dụng 

25.000 – 27.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất trong 3 - 4 

năm. Đồng thời, kéo dài thời gian miễn giảm phí 

dịch vụ hàng không đến hết năm 2021, giảm 70% 

thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu bay... 

 JETRO: 41% trong số 3,562 doanh nghiệp Nhật 

Bản muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam. 

JETRO cho biết trong báo cáo thương mại và đầu tư 

định kỳ hàng năm rằng 41% doanh nghiệp Nhật Bản 

đang cân nhắc mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 

vòng 3 năm hoặc lâu hơn, tăng 5.5% so với cùng kỳ. 

 Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên chạy thử nghiệm 

nền tảng số mới của Nhật Bản. Chính phủ Nhật 

Bản vừa qua đã công bố hệ thống số mới dựa trên 

công nghệ blockchain nhằm thúc đẩy số hoá các thủ 

tục thương mại giữa Nhật Bản và ASEAN. Theo đó, 

Việt Nam sẽ là nước đầu tiên thực hiện việc chạy thử 

nghiệm hệ thống mới, sau đó sẽ được triển khai cho 

9 nước thành viên trong khối ASEAN. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất khẩu thủy sản vào EU tăng nhờ cú huých 

EVFTA. Thông tin từ VASEP cho biết, kể từ khi 

EVFTA có hiệu lực, số lượng đơn hàng tính riêng tại thị 

trường Châu Âu từ đầu tháng 8 đến nay đã tăng khoảng 

10% so với tháng 7/2020, trong đó mặt hàng tăng tập 

trung nhiều vào tôm và mực. Các tín hiệu này chứng tỏ 

EVFTA đã có những tác động rõ ràng đến tình hình xuất 

khẩu của Việt Nam. 

 Doanh nghiệp lại lo khó tiếp cận vốn khi dịch Covid-

19 tái bùng phát. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 cho biết chưa nhận được nhiều hỗ trợ từ 

ngân hàng, đặc biệt về lãi suất. Theo đó, hiện nay các 

ngân hàng chủ yếu hỗ trợ thông qua việc giảm lãi suất 

với khoản vay hiện hữu, giãn thời hạn trả nợ. Tuy nhiên 

mức giảm thực tế cũng không nhiều. 

 Thống đốc NHNN: Dự trữ ngoại hối tăng lên gần gấp 

3 lần so với năm 2015. Chủ trương chống đô la hóa trong 

nền kinh tế tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nguồn vốn 

bằng ngoại tệ và vàng được chuyển hóa thành tiền phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc tăng dự trữ ngoại hối 

lên mức kỉ lục cho thấy sự đúng đắn trong chính sách tỷ 

giá và ngoại tệ, nâng cao năng lực điều tiết thị trường của 

NHNN. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Bộ Tài chính: Sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá, tạm ngừng giao dịch nếu cần thiết. Theo Bộ Tài chính, chính 

phủ và các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới cho rằng, giải pháp kỹ thuật can thiệp vào TTCK không giúp 

ngăn đà giảm giá của thị trường, mà còn ảnh hưởng tới lòng tin của giới đầu tư. Bộ Tài chính cho rằng tạm ngừng giao dịch là 

giải pháp mang tính cực đoan, chỉ áp dụng trong trường hợp rất đặc biệt.  

 UBCK xử phạt lãnh đạo S55 và KIP Việt Nam. UBCK ban hành quyết định xử phạt bà Lê Thị Hiên - Trưởng ban kiểm soát 

Sông Đà 5.05 và ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT KIP Việt Nam do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu. 

 Khó kỳ vọng dòng vốn mới vào chứng khoán cuối năm. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những thách 

thức lớn, từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh, biến động chính trị trên thế giới cho tới sức khỏe tài chính và triển vọng lợi nhuận 

của doanh nghiệp trong thời gian tới.  Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, khó có thể kỳ vọng dòng vốn ngoại và dòng vốn 

mới đổ vào TTCK Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2020. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,845 -0.31% 

S&P 500  3,382 0.27% 

Nikkei 225  23,097  -0.83% 

Kospi  2,407  -1.23% 

Hang Sheng  25,347  0.65% 

SET  1,321  -0.46% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.67 -0.04% 

USD/CNY 6.93 -0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.68 -1.38% 

S&P500 VIX 21.35 -0.36% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong bối cảnh khối lượng giao dịch suy giảm và nhà đầu tư lo ngại về triển vọng gói 

kích thích COVID-19. Dow Jones giảm 0,3%, S&P 500 nhích 0,3%. Nasdaq Composite tăng 1%, lập đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại khi thông tin rằng Trung Quốc có kế hoạch vận chuyển khối lượng lớn dầu thô của Mỹ trong 

tháng 8 và tháng 9.  Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng hơn 1% lên 42,45 USD.thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 0,5% 

lên 45,06 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều sau khi đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% 

xuống 1.982,20 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,36% xuống 1.991,90 USD 

 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trước những bất ổn chính trị tại Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1877. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3106. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 106,04. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Kinh tế Thái Lan suy giảm sâu nhất hơn 2 thập kỷ. Cụ thể, GDP 

của nước này đã giảm 12,2% so với năm ngoái. Đây là mức giảm 

mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, 

nhưng thấp hơn một chút so với mức dự báo 13% mà các chuyên 

gia đưa ra. 

 Trung Quốc nhập khẩu lượng dầu thô lớn từ Mỹ. Các công ty 

dầu khí quốc gia Trung Quốc đã đặt ít nhất 20 triệu thùng dầu thô 

của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9. Điều này có thể giúp Mỹ bớt quan 

ngại rằng lượng hàng hóa của Trung Quốc mua từ Mỹ sẽ thấp hơn 

so với cam kết. 
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