
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.44% -0.16% 

Giá cuối ngày 846.43 117.02 

KLGD (triệu cổ phiếu)  227.51   39.61  

GTGD (tỷ đồng) 3,953.02  409.41  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,187,870 -1,699,894 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-283.33 -9.46 

Số CP tăng giá 197 85 

Số CP đứng giá 88 201 

Số CP giảm giá 186 68 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

WSB 10% bằng tiền 20/08/2020 

TNA 15% bằng cổ phiếu 20/08/2020 

AC4 15% bằng tiền 21/08/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TCB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố 

ông Jens Lottner đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Techcombank kể từ 

ngày 18/08/2020. Ông Jens Lotter có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài 

chính tại các tổ chức hàng đầu thế giới như McKinsey và BCG. 

 PVD: BVSC dự báo PVD có thể sẽ bị loại khỏi danh mục của hai quỹ 

ngoại Vaneck Vectors Vietnam ETF và DB xtrackers FTSE Vietnam 

UCITS ETF do không đáp ứng đủ điều kiện về thanh khoản. Trong trường 

hợp này, quỹ sẽ phải bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu PVD đang nằm trong 

danh mục tương đương 0,54% tài sản của quỹ. 

 PNJ: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã mua vào gần 2,18 triệu 

cổ phiếu PNJ, qua đó nâng số lượng sở hữu lên gần 20,88 triệu cổ phiếu, 

tương ứng 9,27% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Giao dịch được thực 

hiện vào ngày 13/8/2020 thông qua giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 127,3 

tỷ đồng, 

 TDM: Công ty Nước Thủ Dầu Một  sẽ mua thêm cổ phiếu Nước – Môi 

trường Bình Dương để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 38,5% vốn điều lệ. Với tỷ lệ 

chào bán 25%, nếu đợt phát hành thành công toàn bộ, TDM cần mua thêm 

hơn 14,4 triệu cổ phiếu. 

 TNI: Sau soát xét Tập đoàn Thành Nam báo lợi nhuận sau thuế còn 

chưa tới 1 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm 81% so với báo cáo tự lập và 

giảm 69,5% so với 6 tháng 2019. 

 NAV: Ông Nguyễn Minh Triết đã bán 515.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 335.600 đơn vị, tương đương 4,2% vốn CTCP Nam Việt . Ngày thực 

hiện giao dịch và không còn là cổ đông lớn là 13/8. 

 PGC:  Từ ngày 16/7 đến 14/8, MB Capital không bán cổ phiếu nào trong 

1 triệu đơn vị đăng ký do chưa đạt mức giá kỳ vọng. MB Capital giữ nguyên 

lượng nắm giữ là 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 8,9% vốn. Ông Phan 

Phương Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB Capital là Thành 

viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex. 

 VDP: Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Sơn đã bán toàn bộ 321.351 cổ 

phiếu, tương đương 2,5% vốn CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha. Giao 

dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 25/7 đến 

10/8. 

 PIT: CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex đề xuất điều chỉnh mục tiêu lãi 

trước thuế năm 2020 về mức 1.5 tỷ đồng, chỉ bằng 20% so với kế hoạch 

ban đầu. Không chỉ vì dịch Covid, nhìn chung thì tình hình kinh doanh của 

doanh nghiệp này cũng đang gặp không ít điểm bất lợi. 

  

TIN SÀN HOSE 

 NRC: Công ty Bất động sản Netland  sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, tương đương tỷ lệ 4,35%. 

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế trong 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát 

hành. 

 HDA: Từ ngày 15/7 đến 12/8, bà Lê Như Ngọc, vợ Tổng giám đốc Nguyễn 

Văn Sơn đã mua 1 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Ngọc nắm giữ 1,2 triệu 

cổ phiếu, tương đương 10,6% vốn CTCP Hãng sơn Đông Á  

 QNS: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 

1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/8 đến 

18/9. Trước giao dịch, ông Đàng nắm giữ 21,3 triệu cổ phiếu, tương đương 

6% vốn CTCP Đường Quảng Ngãi. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DPM 10.6 VGC 0.7 

HSG 7.1 VHM 0.6 

HDB 5.2 VIC 0.3 

BFC 4.6 VNM 0.2 

DGW 4.3 NVL 0.2 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VGC (58.3) SD5 (4.30) 

VHM (58.0) BCC (1.90) 

VIC (35.7) ADC (1.10) 

VNM (33.3) SD6 (0.90) 

NVL (18.5) VCG (0.60) 

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 

 5.300 doanh nghiệp ở ĐBSCL ngừng hoạt động 

và giải thể. Do tác động của dịch COVID-19, số 

doanh nghiệp ở ĐBSCL tạm ngừng hoạt động và 

giải thể tăng cao. Với làn sóng dịch thứ hai đang 

chuyển biến phức tạp, tình hình hoạt động của DN 

trong thời gian tới sẽ còn nhiều bất ổn... Trong khi 

đó, tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa 

có xu hướng hồi phục. 

 Bộ Công thương đề xuất bỏ cách tính 'điện 1 giá' 

trong dự thảo biểu giá điện bán lẻ. Trước đó, giá 

điện đã gây "bão" dư luận khi vào các tháng cao 

điểm nắng nóng, hoá đơn điện sinh hoạt của nhiều 

hộ tăng vọt. Biểu giá điện 6 bậc được cho là không 

phù hợp và khách hàng không có lựa chọn nào khác. 

 Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức 

trên cơ sở sắp xếp quận 2, 9 và Thủ Đức theo đề án 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 

2019-2021. Việc thành lập thành phố Thủ Đức theo 

định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác 

cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển 

kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng tăng thấp, các ngân hàng có thể tiếp tục đổ 

tiền vào trái phiếu. Trong 7 tháng đầu năm, tín dụng 

mới tăng trưởng 3,45%, bằng chưa đến một nửa so với 

cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, 

các ngân hàng cũng đang nỗ lực đưa ra các gói tín dụng 

ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ khách hàng nhưng khả 

năng hấp thụ vốn vẫn kém. Bởi vậy kênh trái phiếu tiếp 

tục được xem là "cứu cánh" của các ngân hàng cho dù lãi 

suất ở mức rất thấp. 

 Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô được lùi thời hạn 

nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc 

biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3, 4, 5, 

6 năm 2020, theo dự thảo. Thời gian gia hạn là 5 tháng, 

kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

 Gói hỗ trợ mới phải đủ mạnh để cứu doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cho rằng cần có đánh giá, tổng kết 

đầy đủ những tác động của các chính sách đã ban hành 

đối với cuộc sống, đối tượng thụ hưởng và đối với nền 

kinh tế, điều chỉnh nhằm đưa ra "gói hỗ trợ" lần 2 phù 

hợp hơn với tình hình hiện nay. Đồng thời, bảo đảm đa 

mục tiêu chứ không chỉ kích thích tăng trưởng kinh tế. 

  

TIN VĨ MÔ 

 HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến với SSI do số lượng lỗi 2G vượt quy định trong phiên 18/8. Trong thời gian bị ngắt 

kết nối giao dịch trực tuyến, SSI được phép sử dụng hệ thống nhập lệnh tại sàn của HoSE để nhập lệnh cho nhà đầu tư. HoSE 

yêu cầu SSI có văn bản giải trình về vi phạm trên đồng thời có biện pháp khắc phục trước ngày 19/8/2020. 

 ETF SSIAM VN30 chính thức niêm yết trên HOSE. Quĩ hoán đổi danh mục thứ 3 của Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI– quĩ 

ETF SSIAM VN30 - chính thức niêm yết trên HOSE ngày hôm qua với mã chứng khoán FUESSV30, khối lượng 5,6 triệu đơn 

vị, tương ứng với vốn thực góp là 56 tỷ đồng. 

 Sóng ngầm cổ phiếu thoái vốn Nhà nước. Nửa đầu tháng 8, một loạt các cổ phiếu UPCoM đột ngột bật tăng kịch trần liên tiếp 

nhiều phiên, bao gồm cổ phiếu của Nhựa Việt Nam (VNP), Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC), Xuất Nhập khẩu Nông sản 

Thực phẩm An Giang (AFX) và Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEA). Ngoài việc được mua bán trong cùng một sàn giao 

dịch, thêm một điểm chung của nhóm cổ phiếu kể trên là đều nằm trong danh sách bán vốn của SCIC. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,778 -0.24% 

S&P 500  3,392 0.14% 

Nikkei 225  23,084  0.14% 

Kospi  2,368  0.85% 

Hang Sheng  25,367  0.08% 

SET  1,330  0.70% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.20 -0.08% 

USD/CNY 6.92 -0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -0.52% 

S&P500 VIX 21.51 -0.36% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến chỉ số S&P 500 leo lên đỉnh lịch sử mới, đánh dấu quá trình hồi phục ngoạn mục từ đáy khi 

thị trường bán tháo ồ ạt do lo ngại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.  Dow Jones tụt lại phía sau khi 0,2%, S&P 500 tăng 

0,2% lên mức cao chưa từng thấy 3.389,78 điểm. Nasdaq Composite cũng lập đỉnh mới sau khi tăng 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn lây lan 

trên toàn cầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng khoảng 1% lên 42,40 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 0,2% lên 

45,26 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng, quay trở lại ngưỡng kỉ lục 2.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 2.003,40 

USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,02% lên 2.013,95 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay rơi xuống mức đáy 27 tháng trong bối cảnh chứng khoán cao kỉ lục tại Mỹ. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,14% lên 1,1946. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3249. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,12% 

xuống 105,30. 



TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Singapore bơm thêm 5,8 tỷ USD cứu kinh tế. Theo đó, trợ cấp 

tiền lương sẽ kéo dài thêm 7 tháng, cho đến tháng 3/2021. 

Singapore cũng chi thêm 136,5 triệu USD để cứu hàng không. 

Ngoài ra, nước này cũng dành hơn 230 triệu USD cho chương trình 

"tín dụng du lịch" nhằm khuyến khích người dân đi du lịch nội địa. 

 Tổng thống Trump: 'Tôi chưa muốn đàm phán thương mại với 

Trung Quốc' khi phát biểu tại thành phố Yuma, bang Arizona ngày 

18/8, Đồng thời, ông Trump còn đưa ra nhiều phàn nàn về Trung 

Quốc, đặc biệt là về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 mà ông 

thường gọi là "virus Trung Quốc".  

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

19/08/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


