
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.27% 0.07% 

Giá cuối ngày 901.54  126.15  

KLGD (triệu cổ phiếu)  346.43   51.21  

GTGD (tỷ đồng) 6,732.38 611.66 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

670,540 -907,440 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-14.65 -9.68 

Số CP tăng giá 146 82 

Số CP đứng giá 70 195 

Số CP giảm giá 267 77 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SZL 9% bằng cổ phiếu 07/09/2020 

RAL 25% bằng tiền 07/09/2020 

SFI 15% bằng tiền 08/09/2020 

VW3 20% bằng tiền 08/09/2020 

SJE 
10% bằng tiền 

40% bằng cổ phiếu 
09/09/2020 

LCG 12% bằng cổ phiếu 09/09/2020 

TTN 10% bằng tiền 09/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 

cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 21,5% vốn điều 

lệ. Đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Tổng khối lượng phát 

hành 160 triệu USD. 

 MWG: Arisaig Asia Consumer Fund Limited đã hoàn tất nhận quyền 

sở hữu 1,7 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động. Từ 

đầu năm,quỹ này đã mua vào 19,4 triệu cổ phiếu thông qua giao dịch trên 

VSD, tương đương 4,38% cổ phần của Thế giới Di động. 

 GEX: FTSE Russell đã thêm mới GEX vào danh mục và không loại ra 

cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này. Theo ước tính của VNDIRECT, FTSE 

Vietnam ETF sẽ mua khoảng 2,6 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 1,1% giá 

trị tài sản của quỹ trong kỳ cơ cấu này. 

 HNG:  Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico được chuyển từ diện kiểm soát 

sang diện cảnh báo.  Lý do là Công ty có lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 là 

11 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 giảm về âm 2 tỷ đồng. 

 BID: Sau soát xét, BIDV chuyển 432 tỷ đồng nợ nhóm 3 sang nợ có khả 

năng mất vốn. Theo đó, nợ nhóm 3 sau soát xét giảm từ hơn 4,238 tỷ đồng 

xuống còn gần 3,806 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 

thêm 433 tỷ đồng, từ 13,343 tỷ đồng lên 13,776 tỷ đồng. 

 VCF: CTCP Vinacafé Biên Hòa bị xử phạt hơn 53 triệu đồng do khai sai 

thuế và 343 triệu đồng tiền truy thu và chậm nộp thuế. Tổng số tiền truy thu 

thuế và tiền phạt gần 397 triệu đồng. 

 TCT: Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiếp tục tạm dừng hoạt động hệ thống 

cáp treo và xe trượt ống từ ngày 01-26/09/2020. TCT cho biết việc tạm 

dừng này để tiết kiệm chi phí hoạt động và phòng chống dịch Covid-19. 

 BCM: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP dự kiến 

tăng vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình 

Phước từ 400 tỷ đồng lên thành 600 tỷ đồng. Số tiền BCM sẽ góp thêm là 

80 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn của Công ty. Tỷ lệ sở hữu của BCM tại công ty 

liên kết này vẫn là 40%. Thời gian góp vốn trong khoảng từ ngày 03/08-

30/11/2020. 

 TCB: Ông Phan Thanh Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 400.000 

cp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong tổng số 2.331.873 cp 

đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 23/9/2020. 

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

HĐQT – đã bán toàn bộ 1 triệu cp CTCP Kosy. Giao dịch thực hiện theo 

phương thức thỏa thuận ngày 27/8/2020. 

TIN SÀN HOSE 

 SRA: CTCP Sara Việt Nam dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu cho 6 nhà 

đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Giá phát hành 

dựa trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ 

phiếu. 

 QHD: Ông Ngô Đức Dũng, con ông Ngô Bá Việt - Chủ tịch HĐQT, đăng 

ký bán toàn bộ 195.100 cp CTCP Que hàn điện Việt Đức (tỷ lệ 3,53%). Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 7/9 đến 1/10/2020. 

 NTP: Công đoàn Công ty đã mua 190.000 cp CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền 

Phong, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 280.000 cp (tỷ lệ 0,24%). Giao 

dịch thực hiện từ 7/8 đến 1/9/2020. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 192.10  TIG  0.56  

VNM 57.60  IDJ  0.31  

CTG 40.20  PVB  0.27  

VRE 32.50  VCS  0.16  

HPG 16.90  INN  0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BCM (122.30) SHS (3.75) 

VHM (72.00) VCG (3.03) 

VCB (53.20) BVS (1.86) 

BID (26.40) SDT (1.18) 

NVL (17.50) PVS (0.92) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên 

Quang 
11/09/2020 

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn 14/09/2020 

Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - 

Vinacomin 
16/09/2020 

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 

 Từ 0 giờ ngày 7/9, khôi phục vận tải hành khách 

đi/đến Đà Nẵng. Theo đó, Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Hàng 

hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy 

nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh 

doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất 

hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải 

hành khách. 

 Dệt may chỉ có đơn hàng cho từng tuần. Tầm 

này mọi năm, các doanh nghiệp đã có việc cho 

cuối năm, nửa đầu năm sau nhưng nay, một số mới 

được nhận đơn hàng theo tuần. Đợt dịch mới bùng 

phát trở lại trên toàn cầu khiến sản xuất, xuất khẩu 

dệt may Việt Nam tiếp tục "ngập" trong khó khăn. 

 Xuất khẩu rau quả tháng 8 bật tăng gần 30%. 

Theo ước tính của Bộ Công Thương xuất khẩu 

hàng rau quả tháng 8/2020 đạt 280 triệu USD, tăng 

gần 30% so với tháng 7/2020 và tăng 4,2% so với 

tháng 8/2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất 

khẩu hàng rau quả ước đạt 2,26 tỉ USD, giảm 

11,3% so với cùng kì năm 2019.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao. Tổng thu 

ngân sách 8 tháng ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% 

so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Về công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết 

tổng số nợ thuế tháng 8 có chiều hướng tăng so với thời 

điểm cuối năm 2019. 

 Nhiều dự án tỷ USD sẽ vào Việt Nam. Tổ công tác 

đặc biệt để thu hút vốn FDI. đã làm việc với nhiều tập 

đoàn công nghệ có dự án đúng với mục tiêu chúng ta 

đặt ra. Nhiều tập đoàn đã đàm phán đặt dự án quy mô 

lớn từ 500 triệu USD đến cả tỷ USD tại Việt Nam. Việc 

cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp , nhà đầu tư đã và đang được Việt Nam 

triển khai mạnh mẽ nhưng đó là tổng thể chung, còn xét 

về từng lĩnh vực thì cần có các giải pháp phù hợp riêng 

lẻ. 

 Dự trữ ngoại hối tiến đến 100 tỷ USD. Chính phủ vừa 

công bố dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên 92 tỷ USD và 

khả năng từ nay đến cuối năm lên 100 tỷ USD, tăng 20 

tỷ USD so với đầu nhiệm kỳ. Vì vậy trong nhiều tháng 

qua, tỷ giá USD tại Việt Nam khá ổn định dù thị trường 

tài chính thế giới đầy biến động. 

  

TIN VĨ MÔ 

 HoSE: Khối ngoại bán ròng 3.350 tỷ đồng trong tháng 8/2020. Trong tháng 8, tổng giá trị giao dịch cổ phiếu của nhà đầu 

tư nước ngoài đạt hơn 23,78 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,17% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. 

 VEIL Dragon Capital nắm giữ lượng tiền mặt thấp nhất kể từ đầu năm 2020. Tỷ trọng tiền mặt của VEIL hiện chỉ còn 

0,63%, tương ứng 8,7 triệu USD và là con số thấp nhất từ đầu năm tới nay. Điều này cho thấy VEIL đã đẩy mạnh giải ngân 

cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trong thời gian gần đây. 

 Số tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 8 tăng nhẹ. Thống kê mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

cho thấy lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 8 đạt gần 28,600 tài khoản. Mức tăng này mặc dù vẫn cao hơn mặt 

bằng chung của năm 2019 (phổ biến khoảng 15,000 - 20,000 tài khoản mỗi tháng) nhưng đã "hạ nhiệt" so với 4 tháng trước 

đó. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  28,133  -0.56% 

S&P 500  3,427  -0.81% 

Nikkei 225  23,205  -1.11% 

Kospi  2,368  -1.15% 

Hang Sheng  3,355  -0.87% 

SET  1,312  -0.30% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.84 0.13% 

USD/CNY 6.84 -0.08% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.72 0.71% 

S&P500 VIX 30.75 -8.48% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần giảm điểm trước đà giảm của nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Dow Jones giảm 0,6%. S&P 

500 giảm 0,8% và Nasdaq Composite giảm 1,3%. 

 Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao đầu tuần do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn quá yếu trong khi đại dịch COVID-

19 vẫn còn đang tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm gần 4% xuống 39,77USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm 

hơn 3% xuống 42,65 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,14% lên 1.937 USD/ounce, vàng giao 

tháng 12 tăng 0,12% lên 1.944 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1837. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD giamr0,27% xuống 1,3245. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 106,30. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Sau Huawei, Mỹ cân nhắc cấm vận nhà sản xuất chip lớn nhất 

Trung Quốc SMIC. Trong lúc Mỹ đang gia tăng chiến lược trừng 

phạt các công ty Trung Quốc - đặc biệt là Huawei Technologies, 

quyết định cấm vận đối với SMIC sẽ là một đòn chí mạng giáng 

vào ngành công nghiệp bán dẫn nước này, đánh dấu bước tiến mới 

trong căng thẳng Mỹ - Trung. 

 Châu Âu đau đầu vì đồng USD suy yếu. Chính sách của Fed đẩy 

giá đồng USD xuống thấp và làm cho đồng euro tăng đến 6% so 

với đồng USD trong năm nay.Về mặt kỹ thuật, khu vực đồng euro 

đang trong tình trạng giảm phát sau khi giá tiêu dùng hàng năm 

giảm 0,2% vào tháng 8. Có một số yếu tố khác có thể khiến tình 

trạng này trầm trọng hơn, nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là lạm 

phát cơ bản giảm đáng kể xuống còn vỏn vẹn 0,4%. Điều đó khiến 

các nhà hoạch định chính sách đau đầu. 
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