
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.63% 0.17% 

Giá cuối ngày 874.12 123.37 

KLGD (triệu cổ phiếu)  399.06   52.54  

GTGD (tỷ đồng) 7,549.63  603.82  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-11,556,190 -181,081 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-455.99 -1.12 

Số CP tăng giá 209 89 

Số CP đứng giá 91 184 

Số CP giảm giá 179 81 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TVC 9,6% bằng cổ phiếu 27/08/2020 

SZC 10% bằng tiền 27/08/2020 

LHC 100% bằng cổ phiếu 27/08/2020 

KDC 16% bằng tiền 27/08/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 JVC: Quỹ ngoại DI Asian Undustrial Fund L.P đăng ký bán toàn bộ gần 

21,77 triệu cổ phiếu JVC để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020. 

 MSN: VinCommerce chuyển nhượng 6.700 m2 đất tại Bình Định. Minh 

Thành, doanh nghiệp địa phương sẽ nhận chuyển nhượng khu đất từ 

VinCommerce để tiếp tục làm siêu thị.  

 VNS: Ông Đặng Thành Duy, Phó TGĐ của Công ty cổ phần Ánh Dương 

Việt Nam đăng ký bán toàn bộ hơn 5,4 triệu cổ phiếu VNS tương ứng 

7,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty nhằm 

mục đích giải quyết việc cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương 

thức thỏa thuận từ 27/8 đến 25/9/2020. 

 LHG: Ông Võ Tấn Thịnh đã mua 1,7 triệu cổ phiếu với ngày giao dịch 

và trở thành cổ đông lớn là 20/8. Sau giao dịch, ông Thịnh nắm giữ 4,2 triệu 

cổ phiếu, tương đương 8,3% vốn CTCP Long Hậu. 

 TNA: Bà Lê Thị Hoài Hương đã bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 1,7 triệu đơn vị, tương đương gần 5% vốn CTCP Thương mại Xuất 

nhập khẩu Thiên Nam. Ngày thực hiện giao dịch và không còn là cổ đông 

lớn là 13/8. 

 DXG: Dragon Capital đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 18% vốn Tập đoàn Đất Xanh. Ngày giao 

dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 21/8. 

 TCB: Phó Tổng giám đốc Phan Thanh Sơn đăng ký bán 400.000 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 31/8 đến 23/9. Sau giao dịch, ông Sơn 

dự kiến sở hữu 1,9 triệu cổ phiếu Techcombank . 

 NAV: Thành viên HĐQT Hoàng Kiều Phong đăng ký mua 800.000 cổ 

phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 835.850 cổ phiếu, tương đương 10% 

vốn CTCP Nam Việt. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp 

lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 28/8 đến 25/9. 

 KOS: Ông Nguyễn Văn Hà, em trai bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch 

HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cp CTCP Kosy. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020. 

 SBA: CTCP Sông Ba đề ra kế hoạch lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng trong 

quý 3/2020, gấp gần 3 lần cùng kỳ. SBA dự kiến tổng sản lượng điện 

thương phẩm đạt 49.4 triệu kWh; doanh thu từ sản xuất điện vào mức hơn 

50 tỷ đồng. 

  

TIN SÀN HOSE 

 SCI: SCI E&C dự kiến phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ 

đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá chào bán 

10.000 đồng/cổ phiếu. 

 BVB: Chiều ngày 26/08, Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ tiến hành họp cổ 

đông bất thường nhằm trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ 

lên 4,077 tỷ đồng. Ngân hàng dự trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 

tỷ đồng theo 2 giai đoạn. 

 YTC: MB Capital không mua cổ phiếu nào trong số 300.000 đơn vị đăng 

ký do chưa đạt mức giá kỳ vọng. Giao dịch thực hiện từ ngày 23/7 đến 21/8. 

Hiện quỹ nắm giữ 466.311 cổ phiếu, tương đương 15,1% vốn.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 22.5 SHS 2.78 

FUEVFVND 6.7 VCS 1.44 

KSB 5.2 WCS 0.28 

STB 5.0 PVB 0.17 

DXG 4.6 SD6 0.15 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (164.2) VCG (2.02) 

VNM (68.0) PVS (1.89) 

HPG (57.3) SHB (0.63) 

VCB (46.6) SDT (0.46) 

MSN (29.7) TTZ (0.42) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Nông sản Thực phẩm An Giang 
10/09/2020 

Công ty Cổ phần In Tổng hợp  

Bình Dương 
11/09/2020 

 Gỡ vướng cho casino. Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi 

Nghị định 03/2017 theo hướng: nếu DN tham gia 

góp vốn đầu tư vào các dự án khác trên địa bàn khu 

kinh tế thì vốn giải ngân của DN vào các dự án hạ 

tầng khu kinh tế được tính vào tỉ lệ giải ngân vốn tổ 

hợp casino khi cấp phép hoạt động. Tỉ lệ vốn cộng 

gộp này không quá 25% tổng vốn đầu tư dự án tổ 

hợp casino, sau 5 năm mới được chuyển nhượng. 

 Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, đắn đo cấp phép 

bay cho Vietravel Airlines. Vietravel Airlines và 

Cục Hàng không Việt Nam sẽ phải tiến hành rà soát, 

phân tích, đánh giá bổ sung nhiều thông số để cập 

nhật vào trong dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng 

không cho Vietravel Airlines. 

 Bệnh viện Đà Nẵng được 'giải phóng' sau gần 1 

tháng bị phong tỏa. Từ 16h chiều 25/8, Bệnh viện 

Đà Nẵng được dở bỏ phong toả và trở lại hoạt động 

để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân 

sau khi đã được làm sạch. Theo Sở Y tế  Đà Nẵng, 

Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hoạt động theo 4 giai đoạn. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào một lượng lớn 

ngoại tệ trong ba tuần qua, đồng nghĩa một lượng lớn 

tiền đồng được bơm vào hệ thống ngân hàng. Thanh 

khoản các ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào, lãi suất 

trên liên ngân hàng giảm nhẹ 0,02 điểm %, chốt tuần ở 

mức 0,24%/năm với kì hạn qua đêm và 0,33%/năm với 

kì hạn 1 tuần. 

 Gói hỗ trợ kinh tế lần 2 cần ưu tiên đối tượng nào? 

Theo đó, với người lao động thì cần ưu tiên nhóm công 

nhân lao động, hộ nghèo, người thất nghiệp, lao động tự 

do, người có tay nghề thấp trong khu vực chính thức. Về 

đối tượng là doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng, đó 

là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, là những doanh 

nghiệp thường hầu như không có nguồn lực dự trữ và khả 

năng tiếp cận các nguồn lực khác. 

 Nghị định mới giảm thuế, miễn tiền thuê đất và hàng 

loạt ưu đãi "khủng" cho trung tâm, doanh nghiệp và 

cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. Theo Nghị định số 

94/2020/NĐ-CP, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia 

sẽ được thuê đất trong thời hạn 50 năm trong các khu 

công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả 

thời hạn thuê. Trung tâm được tiếp nhận vốn ODA không 

hoàn lại để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên. 

.theo quy định của pháp luật. 

TIN VĨ MÔ 

 Dự thảo: Người đủ 15 tuổi có thể mở tài khoản chứng khoán khi người đại diện theo pháp luật đồng ý. Đây là lần đầu 

tiên Bộ Tài chính qui định chi tiết về độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán. Trước đó, theo Thông tư 203/2015/TT-BTC 

không có điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng. 

 Humexco sắp lên UPCoM. Ngày 24/08/2020, HNX thông báo đã chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế được 

đăng ký giao dịch 11.34 triệu cp trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HUX. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao 

dịch là 113.39 tỷ đồng. 

 Bộ Tài chính lấy ý kiến giao dịch bán khống chứng khoán. Theo đó, đây là là giao dịch bán chứng khoán đã vay trên hệ 

thống vay và cho vay chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Người bán sau đó có nghĩa vụ 

mua lại số chứng khoán đó để hoàn trả khoản đã vay. Các chứng khoán được phép giao dịch bán khống có bảo đảm là cổ phiếu, 

chứng chỉ quỹ niêm yết. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,248 -0.21% 

S&P 500  3,444 0.36% 

Nikkei 225 23,222 -0.32% 

Kospi  2,341  -1.07% 

Hang Sheng  25,486  -0.26% 

SET  1,316  -0.09% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.05 0.04% 

USD/CNY 6.91 -0.08% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.69 1.41% 

S&P500 VIX 22.03 -1.52% 

 Chứng khoán Mỹ ghi nhận chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục chuỗi tăng lên đỉnh mới bất chấp dữ liệu kinh 

tế không hoàn toàn tích cực và sự đi xuống bất ngờ của Apple. Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq Composite 

tăng 0,8%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng do được sự hỗ trợ từ việc cắt giảm sản lượng do ảnh hưởng từ bão. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI 

của Mỹ tăng khoảng 1% lên 42,97 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 1% lên 45,65 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ dù sự lạc quan trong mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung cùng tâm lí phấn khởi về vắc xin chữa 

trị COVID-19. Giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.929 USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,68% lên 1.936 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay trượt nhẹ sau dấu hiệu lạc quan trong thương mại Mỹ - Trung. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 

1,1839. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,3152. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 106,34. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ-Trung đạt tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận thương 

mại giai đoạn 1. Cụ thể, Trung Quốc đã thực hiện các động thái 

như tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và loại bỏ những rào 

cản đối với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và 

nông nghiệp. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ cần mua 130 tỷ USD trong 

6 tháng cuối năm 2020 để đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận thương 

mại giai đoạn 1. 

 Mỹ có thể kẹt trong suy thoái kinh tế nhiều năm. Các nhà kinh 

tế học cảnh báo Mỹ dự báo GDP Mỹ sẽ không quay về mức tiền 

đại dịch cho đến năm 2022. Còn về thị trường việc làm, phần lớn 

cho rằng sớm nhất cũng phải đến năm 2022 mới quay về mốc tháng 

2/2020. Gần 80% dự báo khả năng suy thoái kép là 25%. Tức là sau 

khi hồi phục, nền kinh tế sẽ lao dốc trở lại rồi mới hoàn toàn đi lên. 
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