
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.14% 0.45% 

Giá cuối ngày 891.73 125.41 

KLGD (triệu cổ phiếu)  316.99   44.14  

GTGD (tỷ đồng)  5,998.86   510.89  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,575,402 -530,052 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-192.28 -2.37 

Số CP tăng giá 275 90 

Số CP đứng giá 81 191 

Số CP giảm giá 129 73 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DC1 20% bằng tiền 03/09/2020 

GMD 10% 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 

 VJC: CTCP Hàng không Vietjet đã bán quyền mua lại toàn bộ 50 triệu 

cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam. Giá bán công bố là 500 tỷ đồng, 

tương ứng 10.000 đồng mỗi quyền mua. Phía Vietjet đã nhận về 300 tỷ đồng. 

 DBC: Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu 8 tháng đầu năm 

đạt 8.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước 1.011 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao 

hơn nhiều so với các năm trước đó và vượt 121% kế hoạch năm. 

 QCG: Sau soát xét, Quốc Cường Gia Lai điều chỉnh lãi sau thuế giảm 

gần 16%, về gần 41 tỷ đồng. Lãi ròng của QCG theo đó giảm chỉ còn 19 tỷ 

đồng, tức giảm 29% sau soát xét (con số tự lập là 26 tỷ đồng) và giảm đến 

49% so cùng kỳ.  

 PAN: CTCP Tập đoàn PAN dự kiến chào mua 4.813.780 cổ phần, tương 

ứng 15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Khử trùng 

Việt Nam. Hiện tại PAN Group đang là cổ đông lớn sở hữu gần 13,24 triệu 

cổ phiếu VFG tương ứng 41,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang 

lưu hành của công ty. 

 HBC: Hơn 2.150 tỷ đồng công nợ khách hàng của Xây dựng Hòa Bình 

đã quá hạn.  So với cuối năm 2019, quy mô nợ quá hạn đã tăng thêm 30%. 

 VIC: Tập đoàn Vingroup chi 450 tỷ đồng mua toàn bộ cổ phần của 

CTCP Hương Hải - Quảng Ngãi. Doanh nghiệp khai thác mỏ và khoáng 

sản đã trở thành công ty con của Vingroup sau giao dịch ngày 18/3. 

 TAC: Dầu Thực vật Tường An chấp thuận đơn từ nhiệm của chức vụ 

Tổng giám đốc của ông Hà Bình Sơn theo nguyện vọng cá nhân. Ông Sơn 

sẽ thôi làm CEO kể từ 1/9 và bàn giao công việc, hồ sơ liên quan đến hết 

ngày 20/9. 

 BWE: Công ty Nước – Môi trường Bình Dương chốt giá khởi điểm phiên 

đấu giá 37,5 triệu cổ phiếu là 25.500 đồng/cp. Công ty ước thu tốt thiểu 

956,3 tỷ đồng.Sau phát hành, Biwase sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng 

lên 1.875 tỷ đồng. 

 DIG: Sau soát xét, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng ghi nhận 

lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng lên 

30% so với số liệu trước soát xét, lần lượt đạt 72 tỷ đồng và 72,5 tỷ đồng.  

 TTB: Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tiến Bộ , đăng ký 

bán 4.161.170 cp trong tổng số 7.897.567 cp (tỷ lệ 16,86%). Giao dịch dự 

kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 4/9 đến 30/9/2020. 

 SFI: CTCP Đầu tư NMVT đã mua 940.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 6 triệu đơn vị, tương đương 45,2% vốn CTCP Đại lý Vận tải Safi.  

 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 14,3% vốn CTCP Đầu tư và Công nghệ 

TIN SÀN HOSE 

 TTZ: Bà Hoàng Gia Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 174.300 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 469.300 cp (tỷ lệ 6,2%) CTCP Đầu tư xây dựng 

công nghệ Tiến Trung. Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2020. 

 ARM: Ông Lê Văn Kim, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 109.750 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 169.756 cp CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không 

(tỷ lệ 6,55%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2020. 

 MIG: Ông Lê Như Hải, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 120.000 cp, giảm 

lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 10.000 cp Tổng CTCP Bảo hiểm Quân 

đội . Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 28/8/2020. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 63.0 LHC 0.50 

BVH 13.2 VCG 0.42 

GEX 12.2 PVI 0.18 

GAS 11.2 SD5 0.15 

VNM 9.5 SRA 0.14 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB (88.2) SHS (1.32) 

HPG (62.9) VCS (0.64) 

VHM (62.6) BII (0.27) 

MSN (46.1) PVS (0.27) 

BID (14.3) LAS (0.18) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Phát triển Công 

trình Viễn thông 
04/09/2020 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên 

Quang 
11/09/2020 

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn 14/09/2020 

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 

 Đề xuất khôi phục đường bay thương mại quốc 

tế: Ấn định tần suất và hãng bay. Theo Bộ GTVT, 

dự kiến mỗi đường bay sẽ có tối thiểu 2 chuyến khứ 

hồi/tuần, hãng khai thác sẽ được chỉ định trước, thời 

gian thực hiện từ 15/9. Các nước và vùng đã thống 

nhất khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ 

với Việt Nam, trên cơ sở có đi có lại, gồm: Nhật Bản, 

Hàn Quốc; Quảng Châu, Đài Loan; Campuchia… 

 Đề xuất hỗ trợ 27.500 nhân viên karaoke, bar, 

gym ở TP.HCM 1 triệu đồng/người. Số tiền dự kiến 

được trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-

19 TP.HCM. Theo Sở LĐTB&XH, nhóm đối tượng 

này bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp 

khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu dưới 

ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp đang 

rất mỏng. Chỉ có 3% doanh nghiệp cho biết không 

bị ảnh hưởng hoặc vẫn cân đối được thu - chi. Tỷ lệ 

doanh nghiệp trả lời phải giải thể chiếm 2% tổng số 

doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tỷ lệ doanh nghiệp 

phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh là 20%. Có 

tới 75% doanh nghiệp vẫn hoạt động, nhưng không 

cân đối được thu - chi. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tháng 9, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng tiếp tục giảm 

sâu. Lãi suất các kỳ hạn ngắn ngày càng thấp hơn hẳn so 

với trần quy định của NHNN. Thậm chí ở kỳ hạn gửi 1 

tháng, lãi suất còn giảm xuống dưới 3%/năm. Trước đó, 

trong tháng 8, hàng loạt ngân hàng lớn cung đã giảm lãi 

suất huy động, đẩy lãi suất các kỳ hạn ngắn ngày càng 

xuống thấp hơn nhiều so với mức trần NHNN quy định. 

 Lãi ngân hàng ước giảm 22% trong nửa cuối năm. 

Nhu cầu tín dụng có thể tiếp tục suy yếu do cả nước hiện 

đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai trong khi các ngân 

hàng có thể sẽ không hạ tiêu chí cấp tín dụng. Cho vay 

khách hàng doanh nghiệp lớn và trái phiếu doanh nghiệp 

tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng, mảng 

bán lẻ sẽ không mạnh như trước.  

 Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm mạnh. Theo VASEP, 

trong 7 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra 

sang thị trường Mỹ đạt 133,7 triệu USD, giảm 20,2% so 

với cùng kì năm trước do chịu ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19. Ba tháng từ tháng 4-6, giá trị xuất khẩu cá 

tra sang Mỹ giảm lần lượt: 20,7%; 52,1% và 31,5% so 

với cùng kì. Tuy nhiên, tháng 7, giá trị xuất khẩu sang thị 

trường này đã tăng nhẹ 4,4%. 

  

TIN VĨ MÔ 

 HOSE đã nhận hồ sơ đăng kí niêm yết của VIB vào ngày 31/8. Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ niêm yết hơn 924 triệu cổ 

phiếu VIB trên sàn HOSE vào tháng 11, sau khi được các cơ quan quản lí thông qua.  

 Số lượng nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản cao nhất trong vòng 8 tháng. VSD đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho 

296 nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8, mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.  Số lượng mã số giao dịch chứng khoán của 

nhà đầu tư nước ngoài tính đến hết tháng 8 là 34.807 mã, trong đó 4.720 tổ chức và 30.087 cá nhân. 

 VN-Index vượt qua Nasdaq, S&P500 trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong tháng 8. Sau 2 tháng 

điều chỉnh liên tiếp, TTCK Việt Nam đã trải qua tháng 8 thăng hoa rực rỡ với mức tăng 10,43% của chỉ số VN-Index. Đây cũng 

là mức tăng mạnh nhất trong tháng 8 của VN-Index trong vòng một thập kỷ vừa qua. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29,100 1.59% 

S&P 500  3,580 1.54% 

Nikkei 225 23,482 0.99% 

Kospi  2,391  1.17% 

Hang Sheng  25,027  -0.38% 

SET  1,316  0.79% 

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 26.57 1.72% 

 Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời một số cổ phiếu đã tăng nóng thời gian qua như Apple 

và Tesla để dồn tiền vào những nhóm đang bị tụt lại phía sau.  Dow Jones tăng 1,6%. S&P 500 và Nasdaq Composite cùng lập 

đỉnh mới khi tăng lần lượt 1,5% và 1%. 

 Giá dầu hôm nay tăng do số hàng trong kho lưu trữ đã giảm đáng kể hỗ trợ cho sự phục hồi nhu cầu thị trường. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng hơn 0,5% lên 43,65 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 0,4% lên 45,55 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay rời xa ngưỡng kỉ lục 2.000 USD/ounce. Vàng giao ngay giảm 1,6% xuống 1.939,66 USD/ounce. Giá 

vàng tương lai của Mỹ giảm 1,7% ở mức 1.944,70 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,1848. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,3350. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 106,22. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ rút ngắn thời hạn miễn thuế cho hàng hóa Trung Quốc tới 

cuối năm 2020 thay vì tiếp tục gia hạn một năm như trước, song 

chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo tăng 

các mức áp thuế nếu Bắc Kinh không thực hiện thỏa thuận thương 

mại giai đoạn một. 

 Các ngân hàng Trung Quốc giảm lợi nhuận kỷ lục. Các nhà băng 

lớn nhất Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm giảm ít nhất 

10%, do các khoản cho vay doanh nghiệp khó đòi. Dự phòng thất 

thoát khoản vay của 4 ngân hàng này cũng tăng thêm 27% - 97%. 

 Kinh tế Ấn Độ suy giảm sâu nhất trong số các nền kinh tế lớn. 

GDP quý 2/2020 của Ấn Độ đã giảm tới 23,9% so với cùng kỳ năm 

2019 trước các tác động của đại dịch Covid-19. Nền kinh tế Ấn Độ 

hiện đối mặt với nhiều thách thức lớn khi dịch bệnh lan rộng đến 

khu vực nông thôn. Ấn Độ có thể vượt Brazil và Hoa Kỳ để trở 

thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. 
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