
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.21% -0.09% 

Giá cuối ngày 888.82 125.82 

KLGD (triệu cổ phiếu)  387.23   40.58  

GTGD (tỷ đồng)  11,429.46   445.99  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

49,843,606 -73,023 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

4,747.97 1.79 

Số CP tăng giá 221 90 

Số CP đứng giá 87 203 

Số CP giảm giá 179 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SPV 5% bằng tiền 11/09/2020 

AAA 5% bằng tiền 14/09/2020 

DND 11% bằng tiền 14/09/2020 

SBA 11% bằng tiền 14/09/2020 

VDP 10% bằng tiền 14/09/2020 

BTP 11% bằng tiền 14/09/2020 

HTV 12% bằng tiền 14/09/2020 

SSC 20% bằng tiền 14/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MBB: MB thông báo hoàn tất chào bán riêng lẻ 2.000 tỷ đồng chứng chỉ 

tiền gửi ghi danh cho khách hàng tổ chức trong tháng 8. Chứng chỉ có kỳ 

hạn 7 - 9 tháng với lãi suất dao động 3,3 - 3,5%/năm. Từ đầu năm, MB phát 

hành tổng số gần 9.850 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi với lãi suất giảm dần.  

 TCH: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã hoàn thành bàn 

giao trên 65% sản phẩm dự án Hoàng Huy Mall. Dự án có tổng số 206 

căn shophouse, liền kề trên diện tích 30.062 m2, tổng đầu tư khoảng 600 tỷ 

đồng. 

 HAG: Hoàng Anh Gia Lai sẽ hoán đổi số công nợ phải thu hơn 5.865,6 

tỷ đồng thành cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai, tương ứng với khối lượng 586,56 

triệu cổ phiếu. Mục đích chuyển đổi là tái cơ cấu Chăn Nuôi Gia Lai, đồng 

thời nâng cao chất lượng báo cáo tài chính cho HAGL. 

 BVH: Sau soát xét bán niên 2020, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận mức tăng 

trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 23.076 tỷ đồng, tăng 

trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 720 

tỷ đồng, hoàn thành tương đương với cùng kỳ năm ngoái. 

 HMC: CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel bị phạt hành 

chính gần 94 triệu đồng. Nguyên nhân do khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá 

trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế thu nhập cá nhân  phải 

nộp. 

 VHM: Nửa đầu năm 2020, CTCP Phát triển Thành phố Xanh, công ty 

con do Vinhomes sở hữu 90%, ghi nhận gần 8,000 tỷ đồng lãi ròng, gấp 

đến 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 

hữu của Thành Phố Xanh cũng nhảy vọt từ 5.5% lên 56%. 

 HDC: Ông Trần Minh Chính đã mua 722.760 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 10,1 triệu đơn vị, tương đương 15,4% vốn CTCP Phát triển nhà Bà 

Rịa – Vũng Tàu . Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 9/9.  

 KDC: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Nguyên 

đã bán 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 

11/8 đến 9/9. Sua giao dịch, ông Nguyên nắm giữ 168.207 cổ phiếu, tương 

đương 0,1% vốn Tập đoàn Kido . 

 VSC: CTCP Đầu tư Sao Á D.C đăng ký mua 750.000 cổ phiếu nhằm nâng 

lượng nắm giữ lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 7,4% vốn. Giao dịch dự 

kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ 16/9 đến 15/10.  

 THI: CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu qua phương 

thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/9 đến 13/10. Sau giao dịch, công 

ty dự kiến nắm giữ 39,9 triệu cổ phiếu, tương đương 90,8% vốn.  

TIN SÀN HOSE 

 VCG: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận 

đơn từ chức của Ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung là thành 

viên HĐQT từ ngày 07/09/2020 với lý do cá nhân. 

 NDN: Từ ngày 14/8 đến 7/9, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung đã mua 

200.000 cổ phiếu nâng lượng nắm giữ lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 

6,6% vốn CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng. 

 VCX: CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 11/9 đến 8/10. Trước giao 

dịch, CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc nắm giữ 16 triệu cổ phiếu, tương 

đương 60,25% vốn.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 5,213.8 SHB 6.27 

FUEVFVND 14.8 NTP 1.50 

E1VFVN30 11.9 TIG 0.44 

VRE 8.7 SRA 0.18 

GVR 5.7 VCS 0.10 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (246.9) VMC (1.36) 

VNM (27.2) AMV (0.85) 

NBB (22.0) SDT (0.75) 

GEX (21.0) PVS (0.64) 

FUESSVFL (18.8) TNG (0.59) 

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 

 Việt Nam đề xuất "du lịch cầu hàng không" 

để tái mở cửa ASEAN. Ngày 9/9, trong khuôn 

khổ chương trình Đại hội đồng Liên nghị viện 

ASEAN (AIPA) 41, Việt Nam đã đề xuất nghiên 

cứu khái niệm "du lịch cầu hàng không" giữa 

"các nước xanh lá cây" như một sáng kiến sơ bộ 

trong quá trình mở cửa lại biên giới, hình thành 

các khu vực di chuyển an toàn trong ASEAN. 

 Cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chip 

trước tháng 7/2021. Dự kiến ngày 1/11, Bộ 

Công an lấy vân tay đồng loạt theo cách mới trên 

toàn quốc. Bộ đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn 

cước công dân có gắn chip trước 1/7/2021.Thông 

tin trên được thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, 

Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tại Hội nghị 

trực tuyến hôm 9/9 về việc triển khai dự án sản 

xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và sơ kết 6 

tháng thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhiều động lực tăng trưởng tín dụng cuối năm. 

Các tháng cuối năm, nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ 

lực được dự báo tăng trưởng là động lực để thu hút 

nguồn vốn vay ngân hàng, tạo đà tăng trưởng tín 

dụng. Có 49% các TCTD kỳ vọng xuất nhập khẩu sẽ 

là động lực tăng trưởng tín dụng những tháng sắp tới, 

tiếp đến là bán buôn bán lẻ (47%) và xây dựng 

(40%).  

 Trình Thông tư, Nghị định về Mobile Money, 

eKYC và đại lý ngân hàng trong tháng 9. Vụ 

trưởng Vụ Thanh toán cho biết trong tháng này, 

NHNN sẽ trình ban hành Thông tư, Nghị định liên 

quan đến Mobile Money, eKYC, toán quốc tế, đại lý 

ngân hàng. 

 Savills Việt Nam: Vốn FDI càng tăng, độ quan 

tâm văn phòng cao cấp càng lớn. Savills Việt Nam 

vừa đưa ra nhận định thị trường văn phòng cho thuê 

tại Hà Nội và TP HCM vẫn được xem là có tiềm năng 

và hồi phục nhanh sau đại dịch. Thị trường văn phòng 

được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khủng hoảng 

đại dịch Covid-19 và đặc biệt là vào nửa cuối năm 

2021 cho đến đầu năm 2022. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Quỹ ETF đến từ HongKong rút vốn mạnh khỏi thị trường Việt Nam trong những ngày đầu tháng 9. Theo tin từ Preima 

MSCI Vietnam ETF – quỹ thành viên do Premia Partners quản lý, trong những ngày đầu tháng 9, quỹ đã bị rút vốn khá mạnh 

với 520 nghìn chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 4,7 triệu USD và là lần bị rút vốn mạnh nhất kể từ khi thành lập vào năm 2019 

tới nay. Quy mô danh mục Preima MSCI Vietnam ETF tại ngày 9/9 chỉ còn khoảng 20 triệu USD. 

 Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị cắt margin. Không chỉ BVH, TS4, gần đây, rất nhiều cổ phiếu cũng chịu cảnh tương tự và 

đa phần là bởi vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 là số âm. Hàng loạt cái tên vừa mới được công 

bố mới đây bên cạnh những cái tên cũ như: VSH, LGL, TDH, HVN. 

 VinaCapital: Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi lãi suất thấp, kinh tế hồi phục. Theo đánh giá của VinaCapital, thị trường 

chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi lãi suất thấp, tiến độ sản xuất vaccine COVID-19 và sự hồi phục của nền 

kinh tế. Tuy nhiên, việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao nhất trong lịch sử có thể gây ra rủi ro cho thị trường. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27,534  -1.45% 

S&P 500  3,339  -1.76% 

Nikkei 225  23,320 0.67% 

Kospi  2,388  -0.31% 

Hang Sheng 24,313 -0.61% 

SET  1,290 -0.19% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.29 0.11% 

USD/CNY 6.83 -0.46% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.68 -0.28% 

S&P500 VIX 29.71 3.12% 

 Chứng khoán Mỹ  biến động mạnh, giảm sâu và đóng cửa chìm trong sắc đỏ. Dow Jones giảm 1,45%, S&P 500 và Nasdaq 

Composite cũng giảm lần lượt 1,8% và 2%. 

 Giá dầu hôm nay giảm do số hàng trong kho dự trữ của Mỹ tăng cao trong khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu 

giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm hơn 1% xuống 37,50 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 40,51 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng, giao dịch quanh mức 1.956 USD/ounce. Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.956 USD/ounce. Hợp đồng 

vàng kì hạn tại Mỹ tăng 0,5% lên 1.964 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,11% lên 1,1825. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,02% lên 1,2805. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 106,17. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 ECB giữ nguyên lãi suất, không thay đổi chương trình kích 

thích. Lãi suất đối với hoạt động tái cấp vốn, cho vay ký quỹ và 

tiền gửi vẫn lần lượt là 0%, 0,25% và -0,5%. Quy mô Chương trình 

mua khẩn cấp thời đại dịch (PEPP) vẫn là 1.350 tỷ euro (1.600 tỷ 

USD). 

 Mỹ cần 3.000 tỷ USD để kích thích kinh tế. William Lee - kinh 

tế trưởng tại Viện Milken (một tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập, 

phi lợi nhuận) cho rằng Mỹ cần khoảng 3.000 tỷ USD kích thích tài 

khóa để hỗ trợ nền kinh tế đang bị đại dịch tàn phá. Số tiền này nên 

được sử dụng cho các chương trình như khuyến khích doanh nghiệp 

tăng năng lực làm việc từ xa và giúp đỡ người thất nghiệp tìm việc 

tại các công ty có mô hình kinh doanh khả thi. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

11/09/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


