
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.63% 0.43% 

Giá cuối ngày 868.68 123.16 

KLGD (triệu cổ phiếu)  381.51   47.97  

GTGD (tỷ đồng) 6,646.03  592.12  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,135,490 -1,446,909 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-395.63 -7.04 

Số CP tăng giá 331 120 

Số CP đứng giá 63 181 

Số CP giảm giá 85 53 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CMX 10% bằng cổ phiếu 

 
26/08/2020 

DC4 
5% bằng cổ phiếu 

2% bằng tiền 
26/08/2020 

ACE 30% bằng tiền 26/08/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PTB: Công ty Phú Tài phê duyệt đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ nội 

thất tại huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Tổng giá trị đầu tư cố định hơn 

429 tỷ đồng. Quy mô diện tích là 52.149 m2.  

 GEX: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chào mua công 

khai 95 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera, tương đương 21,2% vốn 

điều lệ Viglacera, từ ngày 26/8 đến 25/9. Giá chào mua là 17.700 đồng/cp, 

thấp hơn 20% so với giá đóng cửa ngày 24/8. 

 PVD: Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí dừng sớm 2 giàn 

khoan tại Malaysia. 2 giàn khoan PV Drilling II và PV Drilling III phải 

dừng sớm hơn kế hoạch nhưng sẽ hoạt động trở lại tại Việt Nam và 

Campuchia từ tháng 9 trở đi.  

 GMD: Công ty Gemadept ghi nhận doanh thu hợp nhất 7 tháng đầu 

năm đạt 1.416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế cổ đông công ty mẹ là 260 tỷ đồng. Đây là tháng đầu tiên công ty công 

bố BCTC tháng nên không có số so sánh cùng kỳ năm trước. 

 PLX: Eneos Corporation - một công ty của Nhật Bản đăng ký mua 13 

triệu cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam . Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020. Trước giao dịch Eneos Corporation không 

sở hữu cổ phiếu nào. 

 DGC: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang  sản xuất thành công Chloramin 

B - chất dùng để phun khử trùng, diệt khuẩn. Thời gian qua, Việt Nam 

hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu hóa chất này dẫn đến tình trạng khan 

hiếm, đẩy giá. 

 NHH: CTCP Nhựa Hà Nội muốn chuyển lượng toàn bộ 10.4 triệu cp 

tương đương 50% vốn góp tại công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô Vinfast - 

An Phát với giá chuyển nhượng 86 tỷ đồng.  

 SAM: SAM Holdings dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu với mệnh giá 

100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Kỳ 

hạn của trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất 11%/năm và 

trả lãi 6 tháng/lần. Mục đích là để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. 

 HNG: CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bị phạt  538 triệu 

đồng do khai sai thuế và vi phạm nhiều lần. HNG đã khai sai nhưng không 

dẫn đến thiếu thuế phải nộp, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trong 

niên độ kế toán 2018, 2019. 

 DAH: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thảo đã mua 1,5 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh vào ngày 21/8. Sau giao dịch, ông Thảo nắm giữ 

3 triệu cổ phiếu, tương đương 8,8% vốn Tập đoàn Khách sạn Đông Á . 

TIN SÀN HOSE 

 S99: Công ty Cổ phần SCI  sẽ chào bán gần 8,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu, tỷ lệ 13:2. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, tổng số tiền thu về khoảng 

81 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng thành 605 tỷ đồng. 

 MRF: Hội đồng quản trị Merufa muốn tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng, 

tương đương tỷ lệ 272%. Công ty sắp họp cổ đông bất thường trong khoảng 

19/9-26/9. 

 VCR: CTCP Chứng khoán Agribank đăng ký bán 391.267 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 26/8 đến 23/9. Trước giao dịch, 

Agriseco nắm giữ 4 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn. Ông Mai Đức 

Chinh là Ủy viên HĐQT cả 2 công ty trên. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 13.9 VCS 2.94 

DGW 12.3 BVS 0.47 

KSB 8.6 PVI 0.19 

PLX 7.7 EID 0.08 

KDC 6.5 DXP 0.06 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (95.9) PVS (1.94) 

HPG (81.2) SD5 (1.81) 

VHM (56.0) VCG (1.65) 

VRE (48.6) SHB (1.32) 

VCB (29.5) SD6 (1.31) 

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 

 Đề xuất phát triển TP HCM thành trung tâm tài 

chính quốc tế. Bước đầu, trung tâm tài chính tại TP 

HCM có thể đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ tài chính 

cho các nước lân cận đang chuyển đổi và phát triển 

nhanh. Sau đó, thành phố hướng đến mục tiêu gia 

nhập mạng lưới trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, 

cung cấp dịch vụ tài chính không chỉ cho các nước 

ASEAN. 

 Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện 

lên 50% cho hộ nghèo. Nếu Nhà nước hỗ trợ theo 

mức đề nghị này thì số người tham gia BHXH tự 

nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu 

người, đến năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người. 

 Xuất khẩu hoa quả sang Mỹ hết "tắc đường". 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, nhằm thúc đẩy việc xuất 

khẩu hoa quả từ Việt Nam sang Mỹ, mới đây Bộ 

Nông nghiệp Mỹ đã đồng ý đặc cách cử chuyên gia 

sang Việt Nam giám sát xuất khẩu hoa quả. Bắt đầu 

từ tuần này, nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Việt 

Nam sẽ trở lại làm việc tại cơ sở chiếu xạ, việc xuất 

khẩu hoa quả tươi sang Mỹ sẽ bình thường trở lại. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay đầu tư chứng 

khoán, bất động sản. Các TCTD cho biết "thắt chặt" 

hơn các yêu cầu về tài sản đảm bảo và xếp hạng tín nhiệm 

của khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng do rủi 

ro tín dụng, đặc biệt "thắt chặt" hơn điều kiện và điều 

khoản vay vốn đối với các khoản vay đầu tư kinh doanh 

bất động sản, chứng khoán và vay tiêu dùng.  

 Xuất nhập khẩu, bán lẻ, dệt may được kỳ vọng thúc 

đẩy tín dụng nửa cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm 

2020, 49% TCTD kỳ vọng xuất nhập khẩu sẽ là động lực 

trưởng tín dụng của hệ thống, tiếp đến là bán buôn, bán 

lẻ, dệt may và xây dựng. Nửa đầu năm, các ngành nghề 

được cho là động lực tăng trưởng tín dụng của hệ thống 

trong là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu, xây 

dựng và dệt may.  

 Đặt mục tiêu doanh nghiệp công nghệ số đóng góp 

20% GDP năm 2030. Doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam phát triển theo định hướng chiến lược Make in Viet 

Nam, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ 

động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng 

tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới, hợp 

tác nhưng không phụ thuộc vào các doanh nghiệp công 

nghệ nước ngoài. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Dòng tiền chảy mạnh vào các quỹ đầu tư. Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón nhận thêm dòng vốn mới từ Đài Loan, 

thông qua quỹ mở China Trust Vietnam Opportunity Fund với quy mô khoảng 100 triệu USD. Bên cạnh thông tin tích cực 

này, thị trường cũng đang dõi theo động thái của một quỹ ngoại khác, với quy mô giải ngân khoảng 50 triệu USD, đầu tư vào 

các cổ phiếu hàng đầu, nhiều tiềm năng. 

 Xong cổ phần hóa nhưng không chịu 'lên sàn', 42 doanh nghiệp bị xử phạt. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 hoá doanh 

nghiệp nhà nước cổ phần hoá để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Đến nay, Bộ Tài chính 

cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp, nhắc nhở 23 trường hợp. 

 ACB và SHB có kế hoạch chuyển sàn, HNX sắp sạch bóng doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô. Hiện tại, ACB, SHB là 2 doanh 

nghiệp duy nhất của sàn Hà Nội có vốn hóa tỷ đô, bỏ khá xa các doanh nghiệp khác như VCG, VCS, PVS…và viễn cảnh 

HNX hoàn toàn vắng bóng doanh nghiệp tỷ đô là điều sắp diễn ra. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,308 1.35% 

S&P 500  3,431 1.00% 

Nikkei 225 22,284 1.30% 

Kospi  2,351  0.90% 

Hang Sheng  25,551  1.74% 

SET  1,317  1.37% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.25 -0.05% 

USD/CNY 6.92 -0.06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.66 1.52% 

S&P500 VIX 22.37 -0.75% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến khởi sắc nhờ đà tăng của các cổ phiếu công nghệ và nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ quá trình 

tái mở cửa kinh tế. Dow Jones tăng 1,4%, S&P 500 tăng 1% lên đỉnh mới 3.431 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 

11.380 điểm – một mức kỉ lục mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại do nhu nguồn cung trên thị trường giảm khi mà các cơn bão đổ bộ vào Vịnh Mexico, làm đóng 

cửa hơn một nửa sản lượng dầu của khu vực. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng khoảng 1% lên 42,76 USD/thùng, giá 

dầu thô Brent tăng hơn 1% lên 45,05 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay đi ngang khi sự lạc quan về việc Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược Mỹ cho phép điều trị COVID-19 

đã nâng cổ phiếu Phố Wall lên mức cao kỉ lục. Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.929 USD/ounce, vàng giao tháng 12 

giảm 0,12% xuống 1.936 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1793. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

tăng 0,05% lên 1,3069. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt mức 105,97. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19. Cụ 

thể, Trung Quốc cho phép sử dụng những ứng viên vaccine chưa 

qua phê duyệt đối với những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong 

một khoảng thời gian giới hạn. 

 Kinh tế Nhật Bản đối diện nguy cơ rơi vào suy thoái kép vì 

Covid-19. Tuần trước, dữ liệu chính phủ cho thấy Tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý II giảm 27,8% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 40 năm 

được ghi nhận sau khi nền tảng tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu bị 

hạn chế vì đại dịch. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

25/08/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


