
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.07% 0.42% 

Giá cuối ngày 873.47 123.89 

KLGD (triệu cổ phiếu)  399.06   52.54  

GTGD (tỷ đồng) 7,549.63  603.82  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-12,314,421 3,342 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-361.32 6.62 

Số CP tăng giá 182 92 

Số CP đứng giá 209 174 

Số CP giảm giá 66 58 

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 

 TCB: Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam đăng ký bán 400.000 cổ phiếu đang sở hữu nhằm phục 

vụ nhu cầu tài chính cá nhân, dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 31/8 đến 

ngày 23/9 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, 

ông Sơn sở hữu sẽ giảm từ hơn 2,3 triệu cổ phiếu xuống hơn 1,9 triệu cổ 

phiếu.  

 OGC: Sau soát xét, kết quả kinh doanh của Ocean Group nửa đầu năm 

2020 giảm 111,15 tỷ đồng xuống 127,6 tỷ đồng do Công ty trích lập bổ 

sung dự phòng. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 

422 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2019 xuống còn 263 tỷ đồng trong 6 tháng 

đầu năm 2020, 

 TTF: Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo ông Võ Trường 

Thành và ông Võ Văn Diệp Tuấn đã thực hiện hoàn tất việc chuyển 

giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả. Theo kế hoạch, tài sản khắc 

phục gồm hơn 15,4 triệu cổ phiếu TTF và phần vốn góp tại một số công ty 

với tổng giá trị gần 57,4 tỷ đồng. 

 VNS: Bà Ngô Thị Thúy Vân – vợ Chủ tịch HĐQT   Đặng Phước Thành  

- đăng ký mua vào hơn 5,4 triệu cổ phiếu  CTCP Ánh Dương Việt Nam. 

Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/8/2020 đến 25/9/2020 theo phương 

thức thỏa thuận. Nếu mua vào thành công, bà Thúy Vân sẽ nâng tỷ lệ sở 

hữu ở Vinasun từ 2,59% lên 10,56%; tương đương nắm giữ hơn 7 triệu cổ 

phiếu. 

 YEG: Tập đoàn Yeah1 thông qua kế hoạch bán 1,77 triệu cổ phiếu quỹ, 

mục tiêu bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư phát triển.  Thời gian giao dịch 

dự kiến sau khi được UBCKNN chấp thuận và sau 7 ngày làm việc kể từ 

ngày công bố thông tin.  

 MSN: Tập đoàn Masan thông qua quyết định tăng vốn điều lệ. Công ty 

đã phát hành 5,7 triệu cổ phiếu ESOP ngày 20/8/2020, theo đó vốn điều lệ 

tăng từ 11.689 tỷ lên 11.747 tỷ đồng 

 STB: CTCP Chứng khoán Liên Việt đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ 

phiếu Sacombank qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 

31/8 đến 29/9. Ông Nguyễn Văn Huynh là Thành viên HĐQT2 tổ chức trên. 

 VNM: Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 17,4 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 202,3 triệu cổ phiếu, tương đương 11,6% vốn. Giao 

dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh hoặc giao dịch 

thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 1/9 đến 30/9. Đại diện 

theo ủy quyền của Platinum Victory Pte.Ltd ông Alain Xavier Cany là thành 

viên HĐQT tại Vinamilk. 



TIN SÀN HOSE 

 LMH: Bà Phạm Thủy Tiên đã mua 509.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 5,2% vốn CTCP Landmark Holding. 

Ngày trở thành cổ đông lớn là 21/8. 

 YTC: MB Capital đăng ký bán toàn bộ 466.311 cổ phiếu, tương đương 

15,1% vốn qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 28/8 đến 25/9. 

Trước giao dịch, ông Phan Phương Anh, Tổng giám đốc MB Capital là Phó 

Chủ tịch HĐQT Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM. 

 ARM: CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không dự kiến phát hành 518,548 

cp, tương đương với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 20% 

và ARM dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2020.Nếu giao dịch thành công, vốn 

điều lệ của ARM sẽ tăng từ 25.9 tỷ đồng lên hơn 30 tỷ đồng.   

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 17.2 VCS 7.18 

FUEVFVND 13.2 NRC 0.49 

SAB 8.7 TTZ 0.41 

PLX 7.1 DST 0.31 

VRE 6.3 PGS 0.25 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (164.9) VCG (2.02) 

VNM (92.9) PVS (1.89) 

VCB (41.1) SHB (0.63) 

VHM (39.3) SDT (0.46) 

HDG (16.9) 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 

 Cổng Công khai ngân sách nhà nước chính thức 

hoạt động (https://ckns.mof.gov.vn/). Đây được coi 

là bước khởi động tiến tới thực hiện dữ liệu mở của 

ngành tài chính. Cổng Công khai NSNN được xây 

dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình tiên tiến trên 

thế giới và yêu cầu về công khai, minh bạch ngân 

sách của Việt Nam. 

 Khởi công 4 dự án và khánh thành 2 dự án giao 

thông quan trọng trong tháng 9. Bộ GTVT dự 

kiến khởi công 4 dự án (Cao tốc Mai Sơn - QL45, 

Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Kênh 

nối Đáy - Ninh Cơ) và khánh thành 2 dự án (tuyến 

tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk và 

dự án mở rộng các cầu trên QL1A, tỉnh Tiền Giang). 

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2020, Bộ GTVT 

sẽ khởi công 7 dự án và khánh thành 24 dự án. 

 Intel cam kết tiếp tục rót vốn lớn vào Việt Nam. 

Theo người đứng đầu Intel Products Vietnam, hoạt 

động sản xuất của công ty đang khá thuận lợi nhờ 

nguồn lao động có tay nghề, hạ tầng sản xuất ngày 

càng tốt và chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao 

thuận lợi để Intel có thể tiếp tục rót vốn đầu tư. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thanh toán qua mobile banking tăng gần 180% trong 

6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số 

lượng giao dịch qua kênh Internet là hơn 200 triệu giao 

dịch, với giá trị khoảng 12,9 triệu tỷ đồng, tăng 36% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 2019; số lượng giao dịch qua 

kênh điện thoại di động đạt hơn 472 triệu giao dịch, với 

giá trị khoảng 4,9 triệu tỷ đồng. 

 VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8,26 - 

8,3 tỷ USD năm 2020, giảm 3,8% so với năm 

2019.Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam có dấu hiệu phục hồi khi 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 7 tăng 0,8% 

so với cùng kỳ năm 2019. Theo VASEP, hiệp định 

EVFTA có hiệu lực từ 1/8 có thể sẽ là một "cú hích" 

cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam những tháng cuối năm. 

 Hỗ trợ doanh nghiệp vay lãi 0% để trả lương cho 3 

triệu lao động. Bộ LĐ-TB-XH đề xuất mở rộng đối 

tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời 

hạn vay... Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng, thời điểm 

bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương từ 1.2 - 1.6.2020. Ngành giáo dục có 

145.461 người lao động, cán bộ giảng viên trong diện. 

  

TIN VĨ MÔ 

 BVSC: “Giao dịch T+0 và bán khống giúp chứng khoán Việt Nam sớm thăng hạng thị trường mới nổi”. BVSC cho rằng 

việc được phép bán khống và giao dịch T+0 cũng sẽ giúp Việt Nam cải thiện các tiêu chí đánh giá theo FTSE và MSCI. Từ đó, 

Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ được đánh giá nâng hạng sang thị trường mới nổi và thu hút được lượng lớn dòng vốn ngoại lớn 

trong thời gian tới. 

 Cổ phiếu ngành than ‘trở mình’. Gần đây, cổ phiếu ngành than lại được chú ý khi có mức tăng thị giá khá cao từ đầu năm đến 

nay, thanh khoản vì vậy cũng nhiều hơn trước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đa số doanh nghiệp ngành than đều tăng doanh thu 

so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu là CLM với doanh thu gấp đôi cùng kỳ. 

 Địa ốc Chợ Lớn (RCL) muốn chuyển sang sàn HOSE. Ngày 20/08/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông 

báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Địa ốc Chợ Lớn. Như vậy nếu được chấp thuận, 12.6 triệu cp RCL sẽ được 

chuyển sàn lên HOSE, tương ứng vốn điều lệ đạt 126 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,831 0.30% 

S&P 500  3,444 1.10% 

Nikkei 225 23,230 -0.26% 

Kospi  2,359  -1.40% 

Hang Sheng  25,491  0.02% 

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 tăng điểm trên diện rộng, S&P 500 và Nasdaq Composite có thêm một phiên lập kỉ lục mới nhờ sự dẫn 

đầu của nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa ở đỉnh mới khi 

tăng lần lượt 1% và 1,7%. 

 Giá dầu hôm nay giảm do nhu cầu trên thị trường còn yếu trong khi đại dịch COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm gần 0,2% xuống 42,95 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 0,1% xuống 45,60 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng hơn 1% khi đồng USD sụt giảm. Vàng giao ngay tăng 1% lên 1.948 USD/ounce. Giá vàng kì hạn 

của Mỹ tăng 1,5% lên 1.952,50 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trước thời điểm Chủ tịch Fed có bài phát biểu quan trọng. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% 

lên 1,1837. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06% lên 1,3215. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,08% xuống 105,89. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Nhật, Ấn, Úc tính lập chuỗi cung ứng tránh phụ thuộc vào 

Trung Quốc, mở cho ASEAN. Sáng kiến này, được Nhật Bản 

đề xuất đầu tiên, hiện đang bắt đầu hình thành. Cuộc họp đầu tiên 

của của các Bộ trưởng Thương mại 3 nước đang được cân nhắc 

diễn ra trong tuần này. 

 Dòng chảy thương mại có thể phục hồi không đồng đều. Dòng 

chảy thương mại toàn cầu sụp đổ vào mùa xuân, đánh dấu sự sụt 

giảm lớn nhất trong hai thập kỷ, khi việc phong tỏa làm gián đoạn 

vận tải hàng không và đường biển, đồng thời giáng một đòn mạnh 

vào nhu cầu đối với nhiều hàng hóa tiêu dùng và đầu tư. Tín hiệu 

dần phục hồi của dòng chảy thương mại từ quý III, nhưng vẫn 

chưa đạt được công suất và sự đồng đều như trước dịch. 
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