
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.21% -0.50% 

Giá cuối ngày 890.14 124.8 

KLGD (triệu cổ phiếu)  294.02   50.43  

GTGD (tỷ đồng)  5,788.10   607.68  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-11,090,157 -291,657 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-429.31 0.78 

Số CP tăng giá 245 94 

Số CP đứng giá 78 187 

Số CP giảm giá 164 73 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SJE 
10% bằng tiền 

20% bằng cổ phiếu 
09/09/2020 

LCG 12% bằng cổ phiếu 09/09/2020 

TTN 10% bằng tiền 09/09/2020 

HAD 10% bằng tiền 10/09/2020 

VNC 10% bằng tiền 10/09/2020 

DFC 13% bằng tiền 10/09/2020 

SPV 5% bằng tiền 11/09/2020 

AAA 5% bằng tiền 14/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT: Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT của FPT vừa thông 

báo đã hoàn tất bán ra 2,3 triệu cổ phiếu FPT. Giao dịch thành công, giảm 

số lượng cổ phiếu ông Ngọc nắm giữ tại FPT xuống còn 19,25 triệu cổ phiếu, 

tương đương với 2,46% vốn cổ phần có quyền biểu quyết. 

 GAB: Kể từ ngày 07/09/2020, bà Vũ Thị Minh Huệ vừa giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC và 

CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone thay cho ông Nguyễn Đức Công. 

Bà Huệ là Thành viên HĐQT của GAB từ ngày 25/04/2020, đồng thời là 

Thành viên HĐQT của AMD từ ngày 15/06/2018.  

 ROS: ROS bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin xử phạt thuế. ROS đã 

vi phạm quy định về tổ chức niêm yết, công ty đại chúng phải CBTT bất 

thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khu xảy ra một trong số các sự kiện. 

 VIC: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast báo lỗ sau thuế 

nửa đầu năm 6.591 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với con số lỗ 1.570 tỷ đồng 

cùng kỳ năm trước. VinFast là đơn vị phát triển lĩnh vực sản xuất xe máy, 

ôtô của Tập đoàn Vingroup. 

 TDM: Công ty Nước Thủ Dầu Một  thông qua việc mua hơn 14,4 triệu 

cổ phiếu BWE của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương để đảm bảo tỷ 

lệ sở hữu 38,5% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện từ tháng 9 qua phương thức 

khớp lệnh, thỏa thuận và đấu giá công khai. 

 TTF: Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông qua việc góp vốn 

thành lập CTCP Viestones có vốn điều lệ 21 tỷ đồng. Trong đó Gỗ Trường 

Thành góp 4,2 tỷ đồng, tương đương với 20% vốn. 

 BCG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 11/9 đến 10/10. Sau 

giao dịch, ông Nam dự kiến nâng lượng nắm giữ lên 32 triệu cổ phiếu, tương 

đương 23,5% vốn CTCP Bamboo Capital. 

 AAA: Bà Trần Thị Thoản, Phó Tổng giám đốc Thường trực đăng ký 

bán toàn bộ 2,05 triệu cổ phiếu, tương đương 1% vốn CTCP Nhựa An Phát 

Xanh. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa 

thuận, từ ngày 11/9 đến 10/10. 

 KDH: Dragon Capital đã bán 800.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

94,56 triệu đơn vị, tương đương 16,9% vốn CTCP Đầu tư và Kinh doanh 

nhà Khang Điền. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 4/9. 

 THI: Phó Tổng giám đốc Cao Hoàng Phát đăng ký bán toàn bộ 121.262 

cổ phiếu, tương đương 0,25% vốn CTCP Thiết bị điện qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 14/9 đến 10/10. 

TIN SÀN HOSE 

 LIG: Licogi 13 quyết định giải thể Công ty TNHH một thành viên Điện 

Mặt Trời Licogi 13 sau chưa đầy nửa năm thành lập. Nguyên nhân theo Công 

ty do hoạt động kinh doanh không hiệu quả. 

 SNZ: Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp  quyết định tăng tỷ lệ góp 

vốn trực tiếp tại CTCP Sonadezi Bình Thuận từ 10% lên mức 42%, tương 

đương 168 tỷ đồng. Sonadezi Bình Thuận là công ty con gián tiếp của SNZ với 

tỷ lệ quyền biểu quyết là 50.1%. 

 NTH: Bà Võ Thụy Vân Khanh, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Xuân 

đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ 

ngày 10/9 đến 10/10.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 24.3 VIC 5.83 

VRE 17.1 VNM 2.13 

SAB 8.8 VCB 0.55 

KBC 6.8 VHM 0.34 

DPM 6.1 HPG 0.18 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC (110.3) IDC (1.35) 

VNM (75.8) DXP (1.31) 

VCB (75.1) SHS (1.21) 

VHM (63.7) SLS (0.95) 

HPG (59.2) PLC (0.87) 

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 

 Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU hy vọng tăng 

trưởng nhờ Hiệp định EVFTA. XK tôm Việt Nam 

sang EU giảm liên tục từ tháng 3 đến tháng 6 năm 

nay. Tuy nhiên, XK sang thị trường này tháng 7 và 

8 có dấu hiệu tăng nhẹ so với những tháng trước đó 

và so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Thêm nhiều tín hiệu lạc quan, thị trường lao 

động dần “ấm” trở lại. Sau 8 tháng, khoảng 90.000 

doanh nghiệp thành lập mới với tổng lao động đăng 

ký là 700.000 người; không còn tình trạng cắt giảm 

lao động hàng loạt như trong 3 tháng trước và nhiều 

công ty bắt đầu lên kế hoạch tuyển dụng lao động 

mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm. 

 Đồ gỗ nội thất tập trung vào Mỹ, xuất khẩu dự 

kiến cán đích năm. Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ trong 8 tháng đầu năm vẫn tăng gần 

10%. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản 

phẩm gỗ năm 2020 sẽ cán mốc 12 tỷ USD như mục 

tiêu đề ra. Thị trường Hoa Kỳ đang chiếm tới 72% 

tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt 

Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hơn 7,2 triệu tỉ đồng bất động sản đang thế chấp tại 

ngân hàng. Theo số liệu tổng hợp từ 19 ngân hàng có 

thuyết minh chi tiết về cơ cấu tài sản đảm bảo, bất động 

sản chiếm tới 67% trong tổng giá trị tài sản thế chấp, 

tương đương với thời điểm cuối năm trước. Tổng giá trị 

bất động sản thế chấp tại nhóm ngân hàng khảo sát đã 

tăng 9% so với cuối năm trước trong khi cho vay khách 

hàng chỉ tăng chưa đến 3%. 

 NHNN sẽ sớm hoàn thiện qui định về fintech, xác thực 

điện tử. NHNN sẽ thực hiện rà soát, tiến hành sửa đổi, 

bổ sung các qui định nhằm hỗ trợ các TCTD, ngân hàng 

có thể triển khai việc ứng dụng công nghệ trong hoạt 

động của mình như ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 

thanh toán; thực hiện xác thực khách hàng từ xa E-KYC. 

 Năm 2025 thương mại trong nước sẽ góp 13,5% giá 

trị tăng thêm vào GDP. Bộ Công Thương dự kiến tốc 

độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 của 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

chưa loại trừ yếu tố giá sẽ đạt khoảng từ 9-9,5%/năm. 

Đặc biệt, tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa theo loại 

hình thương mại hiện đại đến năm 2025 đạt khoảng từ 

35-40%. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ Frontier Markets giảm nhẹ sau kỳ review tháng 8. Theo tin từ MSCI, sau đợt cơ cấu 

tháng 8 vừa qua, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index là 17,19%, lớn thứ 2 trong danh mục, sau 

thị trường Kuwait với 36,55%. So với thời điểm cuối tháng 7, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index 

gần như không thay đổi, nhưng so với thời điểm kỳ review tháng 5 thì giảm khoảng 1,06%. 

 VDSC: Margin ở mức cao, bất kì thông tin tiêu cực nào cũng mang lại rủi ro. Theo Chứng khoán Rồng Việt, lực tăng vừa 

qua khó bền vững khi dư nợ kí quĩ cũng đã tăng mạnh theo cùng đà tăng của các nhóm cổ phiếu. Điều này có thể khiến tâm lý 

người nắm giữ cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng khi phát sinh những thông tin tiêu cực. VDSC đà tăng tháng 9 sẽ gập ghềnh hơn khi 

mà TTCK thế giới đang chuyển biến kém khả quan. 

 30 triệu cp DC4 sẽ chuyển sàn sang HOSE. HOSE vừa quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu đối với CTCP Xây 

dựng DIC Holdings. Như vậy 30 triệu cp DC4 sẽ “chuyển nhà” từ HNX sang HOSE trong thời gian tới.  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27,500  -2.25% 

S&P 500  3,427  -0.81% 

Nikkei 225  22,929 -1.48% 

Kospi  2,376  -1.04% 

Hang Sheng 24,624 0.14% 

SET  1,294 -1.38% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.54 0.13% 

USD/CNY 6.85 -0.08% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -2.19% 

S&P500 VIX 31.46 2.31% 

 Chứng khoán Mỹ đỏ lửa ba phiên liên tiếp, cổ phiếu công nghệ lao dốc không phanh. Dow Jones mất 2,3%, S&P 500 giảm 

2,3%, Nasdaq Composite sụt 4,1%. 

 Giá dầu hôm nay giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn còn đang quá yếu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ 

giảm hơn 8% xuống 36,33 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 6% xuống 39,46 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi chứng khoán Mỹ trượt dốc khiến các nhà đầu tư bán tháo để tìm đến các loại tài sản 

khác làm nơi trú ẩn an toàn. Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.936 USD/ounce, vàng kì hạn của Mỹ tăng 0,5% ở mức 1.943 

USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong bối cảnh tình hình Brexit bất ổn tại Anh. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,09% xuống 1,1768. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,14% xuống 1,2969. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 105,97. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 GDP quý II của Nhật Bản giảm 28,1%, mạnh nhất kể từ năm 

1955, chủ yếu do đầu tư của doanh nghiệp lao dốc. Dù GDP tổng 

quan vẫn khớp với ước tính, đầu tư của doanh nghiệp lại yếu hơn 

tới 3 lần so với số liệu sơ bộ. Số hàng tồn kho cũng đang nhiều lên, 

cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang phục hồi chậm chạp. 

 Mô hình chữ K - Lựa chọn mới dự báo kinh tế sau đại dịch. Với 

sự bất định của Covid-19, các nền kinh tế sẽ khó phục hồi và mô 

hình chữ K - chỉ một vài ngành đi lên, còn lại vẫn suy thoái được 

tính tới. Mô hình chữ K cũng được thể hiện qua sự biến động chỉ 

số đo lường các nhóm ngành trong S&P 500. Công nghệ, truyền 

thông - thông tin và nhóm tiêu dùng đã tăng 31,6%, 18,4% và 

16,9% từ đầu năm. Trong khi đó, ba lĩnh vực hoạt động kém nhất 

là năng lượng, tài chính và tiện ích, giảm 40,3%, 18,7% và 8,2%. 
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