
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.30% -0.78% 

Giá cuối ngày 881.65 124.85 

KLGD (triệu cổ phiếu)  352.65   54.40  

GTGD (tỷ đồng)  6,328.08   622.48  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-15,885,109 -1,451,185 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-288.94 -18.97 

Số CP tăng giá 159 73 

Số CP đứng giá 66 195 

Số CP giảm giá 255 86 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TDF 20% bằng tiền 01/09/2020 

DC1 20% bằng tiền 03/09/2020 

ABS 50% bằng cổ phiếu 03/09/2020 

MQN 38% bằng cổ phiếu 03/09/2020 

VSC 12% bằng tiền 03/09/2020 

CAN 10% bằng tiền 03/09/2020 

QNS 5% bằng tiền 04/09/2020 

PVI 22,5% bằng tiền 04/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HAG: Sau soát xét, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận báo cáo bán niên năm 

2020 với khoản lỗ trước thuế 132 tỷ đồng, tăng nhẹ so với báo cáo tự lập. 

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận dương 107 tỷ đồng, 

cải thiện đáng kể so với con số âm 48 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. 

 DLG: Sau soát xét, Tập đoàn Đức Long Gia Lai ghi nhận lỗ ròng lên 286 

tỷ, tăng so với con số ghi nhận tại báo cáo tự lập là lỗ 257 tỷ đồng. Do chi 

phí tài chính tăng 11% và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gấp đôi 

lên 14 tỷ. 

 HBC: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi ròng  tăng đến 79% 

sau soát xét. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 13 tỷ đồng – con số 

tự lập là 7 tỷ đồng. So với cùng kỳ kết quả này vẫn giảm đáng kể.  

 VHM: CTCP Vinhomes công bố báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 

2020 sau soát xét với phần lợi nhuận sau thuế giảm 385 tỷ đồng so với 

báo cáo tự lập. Doanh thu thuần gần như không thay đổi, đạt 22.896 tỷ đồng; 

lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm khoảng 29 tỷ đồng. 

 GEX: Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng Giám đốc Tổng CTCP Thiết bị điện 

Việt Nam đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu GEX để gia tăng tỷ lệ sở 

hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/9 đến 2/10/2020. Hiện tại ông Tuấn 

đang là cổ đông lớn sở hữu 35 triệu cổ phiếu Gelex (tỷ lệ 7,447%). 

 PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ghi nhận doanh thu trong tháng 7 

đạt 9.627 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của tập đoàn trong tháng 

7 ước đạt khoảng 400 tỷ đồng, trong khi cả quý 2 tập đoàn lãi 790 tỷ. 

 HPG: Tập đoàn Hòa Phát thông tin vào tháng 8, lò cao số 3 và lò thổi số 

4 của Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất đã được đưa vào 

vận hành thành công. Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất đã sẵn sàng 

đón tàu tải trọng 200.000 tấn.  

 HAP: Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ 

ngày 8/9 đến 7/10. Nếu giao dịch thành công, ông Thủy sẽ nâng lượng nắm 

giữ lên gần 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn Tập đoàn Hapaco. 

 VNM: Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng Nguyễn Thị Thanh Hòa 

không mua cổ phiếu nào trong số 100.000 đơn vị đăng ký do giá biến động 

chưa phù hợp mua. Bà Hòa giữ nguyên lượng nắm giữ là 923.487 cổ phiếu, 

tương đương 0,05% vốn Vinamilk .  

 GMD: VI Fund II, L.P thông báo không mua được cổ phiếu trong tổng 

số đăng ký mua hơn 16,5 triệu đơn vị từ 4/8 đến 29/8. Nguyên nhân là giá 

mua không phù hợp với nhu cầu.  

TIN SÀN HOSE 

 HPI: Sau soát xét, Công ty Khu công nghiệp Hiệp Phước ghi nhận lợi 

nhuận sau thuế tăng lên 15,4 tỷ đồng, gấp 6,4 lần số liệu trong báo cáo tự 

lập. Yếu tố thúc đẩy lợi nhuận là doanh thu tài chính tăng từ 21,3 tỷ đồng trước 

soát xét lên 32,7 tỷ đồng. 

 MCC:  Bà Nguyễn Thái Ngọc đã mua 400.000 cổ phiếu nâng lượng nắm 

giữ lên 838.850 đơn vị, tương đương 16,8% vốn CTCP Gạch ngói cao cấp. 

Ngày trở thành cổ đông lớn là 28/8. 

 CCA: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Đông Đức đăng ký 

mua 600.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 1/9 

đến 29/9. Trước giao dịch, ông Đức nắm giữ 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 

39,5% vốn CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ . 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 84.7 LHC 1.34 

CTG 14.5 CTB 0.13 

VNM 7.5 AMV 0.11 

HDB 5.4 EID 0.10 

NLG 3.8 VIX 0.04 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (101.2) SHB (4.92) 

VIC (49.0) PVS (3.65) 

VRE (47.0) DXP (3.02) 

VCB (28.6) VCS (2.18) 

HCM (23.2) VCG (1.59) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

 Ngành thép nửa cuối năm: Hưởng lợi từ đầu tư 

công và nhu cầu từ Trung Quốc. Ước tính nhu cầu 

trong nửa cuối năm sẽ phục hồi và tăng 4-5% so với 

cùng kỳ do chính sách giãn cách xã hội được nới 

lỏng và gia tăng đầu tư công. Ngoài ra, Việt Nam 

được hưởng lợi từ nhu cầu thép tiếp tục tăng mạnh 

ở Trung Quốc. Mức tiêu thụ thép của Trung Quốc 

ước tính tăng 40 triệu tấn, tương đương tăng khoảng 

8% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2020. 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng thấp 

nhất trong 8 năm qua khi tăng 2,2% so với cùng 

kỳ năm 2019. Làn sóng dịch bệnh bùng phát trở lại 

ở một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 

7/2020 đã ảnh hưởng đến sự phục hồi sản xuất công 

nghiệp.  

 Doanh nghiệp ngành dược trong tầm ngắm 

M&A. Các chuyên gia trong ngành dược phẩm cho 

rằng, xu hướng M&A sẽ tiếp tục sôi động trong thời 

gian tới, do nhiều doanh nghiệp đang trong diện tái 

cấu trúc, thoái vốn Nhà nước và sự quan tâm của các 

nhà đầu tư, đặc biệt là công ty ngoại. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Những tháng cuối năm tỷ giá sẽ ít biến động. Sau cú 

sốc tăng nóng vào giữa tháng 3/2020 do tác động của 

dịch Covid-19, tỷ giá đã rơi vào chuỗi ngày bất động. 

Cùng với đó, các yếu tố tác động đến dòng ngoại tệ vào 

Việt Nam tương đối ổn định. Đồng VND nếu có mất giá 

so với USD chỉ ở mức 1-1,5%, các chuyên gia dự báo. 

 Các ngân hàng được nới 'room' tín dụng lên bao 

nhiêu? Theo số liệu thống kê, nhiều ngân hàng đã được 

NHNN nới chỉ tiêu thêm chục điểm phần trăm. Trong đó, 

MB, Techcombank, VPBank, VIB, HDBank và TPBank 

đã được cấp hạn mức tín dụng lên tới 19 - 23%. Trong 

nửa đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu 

cầu tín dụng toàn nền kinh tế giảm mạnh, theo số liệu từ 

NHNN, đến ngày 29/6, tín dụng tăng 3,26%, thấp nhất 

trong 5 năm trở lại đây. 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 

8 đều giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng đạt 422.900 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng 

trước. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3,22 triệu tỷ đồng, giảm 

nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 

đạt hơn 2,55 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Tin tốt kéo dòng tiền về với nhiều cổ phiếu. Trên cả 2 sàn HOSE và HNX tuần qua, thanh khoản đều tăng mạnh. Cụ thể, khối 

lượng giao dịch bình quân sàn HOSE tăng tới hơn 45% so với tuần trước lên hơn 371 triệu đơn vị/phiên; giá trị giao dịch bình 

quân cũng tăng vọt hơn 47% lên hơn 6,871 tỷ đồng/phiên. Tương tự, sàn HNX ghi nhận thanh khoản tăng ở cả phương diện 

khối lượng và giá trị giao dịch. Khối lượng giao dịch bình quân của sàn này tăng gần 8.5% trong tuần qua lên gần 65 triệu đơn 

vị/phiên, giá trị giao dịch bình quân tăng trên 16% lên 932 tỷ đồng/phiên. 

 MBS: Những yếu tố hỗ trợ tốt nhất cho thị trường đã xuất hiện, VN-Index có thể vượt mốc 900 điểm trong giai đoạn 

đầu tháng 9. MBS đánh giá những yếu tố hỗ trợ tốt nhất cho thị trường cũng đã xuất hiện, chẳng hạn S&P500 đã vượt đỉnh 

lịch sử, thanh khoản trong nước cũng đã tăng lên mặt bằng cao mới, tin dịch bệnh gần như bị bỏ qua, các chính sách hỗ trợ mới 

đang được bàn thảo...Do đó, đây là thời điểm thuận lợi để thị trường thể hiện sức mạnh và tăng lên các đỉnh cao hơn, dòng tiền 

đã có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu Bluechips, thị trường sẽ có cơ hội hướng tới đỉnh tháng 6 trong tuần sắp tới. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,430 -0.78% 

S&P 500  3,500 -0.22% 

Nikkei 225 23,103 -0.16% 

Kospi  2,335  0.45% 

Hang Sheng  25,075  -0.42% 

SET  1,311  -0.96% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.31 0.06% 

USD/CNY 6.87 -0.08% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.73 0.71% 

S&P500 VIX 26.41 15.03% 

 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều nhưng vẫn ghi nhận thành tích tháng 8 ấn tượng nhất kể từ thập niên 1980. Dow Jones 

giảm 0,8%, S&P 500 cũng giảm 0,2% còn Nasdaq Composite lại tăng 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay tăng do được hỗ trợ kích thích từ thị trường tiêu thụ mặc dù nguồn cung vẫn rất dồi dào. Giá dầu thô ngọt 

nhẹ WTI của Mỹ tăng gần 0,5% lên 43,17 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,4% lên 45,91 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay đảo chiều giảm. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống còn 1.966 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 

0,21% xuống 1.974 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chạm đáy hai năm sau khi Fed thay đổi chính sách lạm phát. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 

1,1940. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,3363. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 105,94. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng trưởng tháng thứ 6 liên 

tiếp. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 31/8 công bố 

số liệu cho thấy chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực 

chế tạo của nước này giảm nhẹ xuống 51 điểm trong tháng 8 (PMI 

của tháng trước đó là 51,1 điểm). Chỉ số PMI ở mức trên 50 biểu 

hiện sự tăng trưởng và dưới mức này biểu thị sự sụt giảm. Tháng 8 

là tháng tăng trưởng thứ 6 liên tiếp đối với lĩnh vực chế tạo của 

Trung Quốc. 

 TikTok phải xin phép Trung Quốc nếu muốn bán. Theo nguồn 

tin của Bloomberg, các công nghệ giao diện AI như nhận dạng 

giọng nói và văn bản cũng như các công nghệ phân tích dữ liệu để 

đưa ra đề xuất nội dung được cá nhân hóa, đã được thêm vào danh 

sách sửa đổi các sản phẩm kiểm soát xuất khẩu 
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