
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.77% 1.20% 

Giá cuối ngày 854.78 122.64 

KLGD (triệu cổ phiếu)  286.81   43.82  

GTGD (tỷ đồng) 4,958.88  488.33  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,611,448 -837,981 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-270.99 -4.8 

Số CP tăng giá 301 94 

Số CP đứng giá 93 203 

Số CP giảm giá 85 57 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KHW 9,5% bằng tiền 24/08/2020 

PMW 10% bằng tiền 24/08/2020 

KST 18,66% bằng tiền 24/08/2020 

TCD 
11% bằng cổ phiếu 

5% bằng tiền 
25/08/2020 

ACE 30% bằng tiền 25/08/2020 

VTP 
39,3% bằng cổ phiếu 

15% bằng tiền 
25/08/2020 

BTT 10% bằng tiền 26/08/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VIC: Vingroup  thực hiện chia tách đối với công ty con là CTCP Đầu tư 

và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Sài Đồng chuyển một phần cổ phần để thành 

lập 1 công ty con có tên là CTCP Kinh doanh Thương mại Sado có vốn điều 

lệ xấp xỉ 500 tỷ đồng. Sau chia tách, vốn điều lệ của Sài Đồng giảm xuống 

còn 700 tỷ đồng 

 IBC: Công ty Đầu tư Apax Holdings thông qua giao dịch mua lại trái 

phiếu chuyển đổi giữa Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy và nhóm quỹ 

đầu tư Valuesystem Investment Management đến từ Hàn Quốc. Số lượng 

gồm 104 trái phiếu, với tổng mệnh giá 104 tỷ đồng. Ngày phát hành 

11/6/2018 và đáo hạn sau 5 năm. 

 BCG: DOJI bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời 

hạn việc bán cổ phiếu Bamboo Capital. DOJI đã bán gần 4 triệu cổ phiếu 

BCG vào ngày 3/12/2019, giảm tỷ lệ sở hữu từ 10,8 triệu đơn vị (tương 

đương 10% vốn) xuống gần 6,9 triệu cổ phần, tương đương 6,39% vốn, thay 

đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1%. 

 MWG: Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu tháng 7 đạt 8.669 

tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. LNST tăng 13% lên 327 tỷ đồng. 

 CII: CII bị phạt 85 triệu đồng. Nguyên nhân, do CII đã công bố thông tin 

sai lệch về số liệu của các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế 

so với Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 được kiểm toán. 

 HAI: Sau soát xét 6 tháng đầu năm 2020, lãi sau thuế của CTCP Nông 

dược HAI điều chỉnh tăng gần 147% (tức gấn gấp 2.5 lần) so với trước 

soát xét, đạt hơn 1.7 tỷ đồng. Doanh thu bán niên điều chỉnh tăng gần 29% 

là động lực chính khiến lãi sau thuế tăng 147% so với trước soát xét. 

 REE: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thái Bình đã mua gần 3 triệu cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 27/7 đến 21/8. Sau 

giao dịch, bà Bình nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu, tương đương 2% vốn CTCP 

Cơ điện lạnh. 

 SFI: Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Anh đăng kỳ bán 1,8 triệu cổ phiếu, 

giảm lượng nắm giữ còn 1 triệu đơn vị, tương đương 6,7% vốn CTCP Đại lý 

Vận tải Safi . Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận, từ ngày 26/8 đến 24/9. 

 IMP: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Định đăng ký bán 126.590 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 27/8 đến 25/9. Sau giao dịch, ông Định 

nắm giữ 520.004 cổ phiếu, tương đương 0,8% vốn CTCP Dược phẩm 

Imexpharm . 

  

TIN SÀN HOSE 

 SSN: Ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn của CTCP XNK Thủy sản Sài 

Gòn bị phạt số tiền 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Trần Minh Tính đã 

không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 

1% số lượng cổ phiếu. Ngày 11/07/2018 ông Tính đã bán 250.000 cổ phiếu 

SSN, dẫn đến lượng sở hữu giảm từ 3.631.090 cổ phiếu (tỷ lệ 9,16%) xuống 

3.381.090 cổ phiếu (tỷ lệ 8,53% ). 

 DHT: CTCP Dược phẩm Hà Tây dự kiến phát hành hơn 5 triệu cp cho 

nhà đầu tư chiến lược với mức giá 70,000 đồng/cp, cao hơn 18% thị giá (kết 

phiên 21/08). Nhà đầu tư duy nhất tham gia mua là ASKA Pharmaceutical 

Co., Ltd - một hãng dược lớn ở Nhật Bản.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PHR 61.5 TDN 0.20 

KSB 11.1 EID 0.11 

DPM 8.1 AMV 0.09 

GVR 5.2 WCS 0.08 

STB 4.6 TIG 0.06 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB (71.9) SDT (1.07) 

VNM (54.0) PVS (1.06) 

VHM (38.0) BVS (0.72) 

HPG (30.6) SD6 (0.56) 

VIC (25.7) SHS (0.49) 

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 

HSX Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long 09/09/2020 

 Hơn 90% doanh nghiệp lữ hành ở TP HCM đã 

tạm ngừng hoạt động, chỉ một số ít doanh nghiệp 

còn hoạt động để xử lý công nợ với đối tác, khách 

hàng. Nhân viên phải luân phiên chia ca làm việc 

trực tuyến tại nhà hoặc nghỉ không lương đến khi hết 

dịch. Công suất phòng ở các khách sạn hiện giảm 

91,5% so với cùng kỳ; số lượng lao động giảm 61% 

từ nghỉ không lương hoặc ngừng việc… 

 Giải ngân ì ạch, khó đạt tiến độ giải phóng mặt 

bằng sân bay quốc tế Long Thành. Bộ KH-ĐT 

đánh giá tỉ lệ giải ngân vốn đã giao cho dự án thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay quốc 

tế Long Thành hiện ở mức rất thấp và khả năng khó 

hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 

1.810 ha đất. 8 tháng đầu năm 2020, dự án giải ngân 

là 1.376,187 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 

2.513,655 tỉ đồng, đạt 13,82% kế hoạch được giao. 

 Lắp điện mặt trời mái nhà ngày càng rẻ. Giá 

thành tấm pin điện mặt trời có xu hướng giảm và 

ngành điện có chính sách hỗ trợ giúp rút ngăn thời 

gian hoàn vốn nên nhu cầu lắp đặt điện mặt trời của 

hộ gia đình ngày càng tăng. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chính phủ dự kiến tung gói hỗ trợ 90.000 tỷ đồng cho 

người dân, trong thời gian từ tháng 9 đến cuối năm nay. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ; hợp tác xã, tổ hợp tác; hộ kinh 

doanh; người lao động tại khu vực nông thôn sẽ được 

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ lãi vay 3,96%, bằng 

một nửa lãi suất vay đối với hộ nghèo, trong vòng 12 

tháng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay mức tối 

đa 2 tỷ đồng và 100 triệu đồng đối với người lao động. 

 Trên 225 triệu giao dịch qua ví điện tử trong quý 

I/2020. Việt Nam đang có 13 triệu tài khoản ví điện tử 

được kích hoạt, sử dụng với tổng số dư ví vào khoảng 

1.360 tỷ đồng. Theo nhận định của đại diện Vụ Thanh 

toán, số lượng đơn vị chấp nhận thanh toán qua ví ngày 

càng tăng là một trong những tín hiệu tốt, tạo điều kiện 

quan trọng cho ví điện tử phát triển và góp phần phổ cập 

tài chính tại Việt Nam. 

 Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 31 cơ quan, 13 địa 

phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35% phải giải ngân 

hết vốn đầu tư công năm 2020. Khi chỉ còn 20 tuần nữa, 

tức là hơn 4 tháng là kết thúc năm 2120, nhiệm vụ rất 

nặng nề để giải ngân hết trên 55% số vốn đầu tư còn lại 

(khoảng 350,000 tỷ đồng). 

  

TIN VĨ MÔ 

 Gọi vốn 5 ngày, 'cá mập' từ Đài Loan có gần 4.000 tỉ đồng rót vào chứng khoán Việt Nam. Việc đại gia Đài Loan huy động 

gần 4.000 tỉ đồng chỉ trong 5 ngày cho quĩ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam- China Trust Vietnam Opportunity 

Fund là một thông tin tích cực của thị trường. Dòng vốn mới đặc biệt chú ý đến nhóm cổ phiếu hết "room" như ngân hàng. 

 SeABank lên sàn muộn nhất vào quý IV, phát hành 272 triệu cổ phiếu. HĐQT SeABank thông qua phương án tăng vốn 

điều lệ lên 12.088 tỷ đồng với cam kết sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung. Ngân hàng cam kết 

niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM, dự kiến muộn nhất quý IV/2020. 

 Tập đoàn Doji bị UBCK xử phạt liên quan việc bán cổ phiếu BCG của Bamboo Capital. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

ra quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji 75 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về hai lần thoái vốn 

tại CTCP Bamboo Capital. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,930 0.69% 

S&P 500  3,397 0.34% 

Nikkei 225 22,931  0.05% 

Kospi  2,322  0.76% 

Hang Sheng  25,113  1.30% 

SET  1,299  0.19% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.22 -0.03% 

USD/CNY 6.92 -0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.63 -0.52% 

S&P500 VIX 22.54 -0.79% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt đi lên sau khi số liệu kinh tế tích cực được công bố. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 

Composite tiếp tục leo lên các đỉnh cao mới. Dow Jones tăng 0,7%, S&P 500 tăng 0,34%. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 

0,4% lên đỉnh mới 11.312 điểm. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn còn quá thấp trong khi đại dịch COVID-19 vẫn không 

ngừng gia tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm k hơn 1% xuống 42,34 USD.thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 1% 

xuống 44,35 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm xuống 1.935,60 USD/ounce rời xa mức kỉ lục 2.000 USD khi chỉ số bán nhà tại Mỹ vượt hơn mong 

đợi. Giá vàng giao ngay giảm 0,33% xuống 1.935,60 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,18% xuống 1.943,40 USD, 

 Tỷ giá USD tăng nhẹ có xu hướng ổn định trong phiên giao dịch sớm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,1805. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3101. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 105,84. 



TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trump dọa áp thuế công ty Mỹ không dịch chuyển về quê nhà. 

“Chúng ta sẽ giảm trừ thuế cho công ty đưa việc làm trở lại Mỹ. 

Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ áp thuế và họ phải trả cho chúng 

ta nhiều tiền” Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện 

vận động tranh cử ở bang Pennsylvania 

 Mỹ và EU đạt thỏa thuận cắt giảm thuế đối với một số mặt 

hàng. EU sẽ giảm 8-12% thuế đối với tôm hùm nhập khẩu từ Mỹ, 

trong khi đó Washington sẽ giảm 50% thuế đối với một số mặt hàng 

nhập khẩu từ EU như đồ thủy tinh, đồ gốm, bật lửa dùng một lần 

và đồ ăn sẵn. 

 Trung Quốc tự tin nền kinh tế vẫn tăng trưởng trong năm nay. Thủ 

tướng Lý Khắc Cường cho biết kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 

3,2% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, Bắc Kinh cũng hy 

vọng sẽ tạo ra hơn 9 triệu việc làm trong năm 2020 này. 
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