
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.02% 0.31% 

Giá cuối ngày 888.97  126.21  

KLGD (triệu cổ phiếu)  309.90   48.50  

GTGD (tỷ đồng) 5,517.66 488.85 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,665,950 1,178,882 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-313.52 21.58 

Số CP tăng giá 196 73 

Số CP đứng giá 94 205 

Số CP giảm giá 197 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SVT 10% bằng cổ phiếu 15/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VGC: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ vừa thông báo đã bán xong hơn 5 

triệu cổ phiếu VGC, thoái hết vốn tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Giao 

dịch thực hiện ngày 9/9/2020.  

 DBC: Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông báo phương án điều chuyển 

634 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của các công ty con về công ty mẹ tại ngày 

31/7 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020. Sau quyết định điều chuyển, 

phần lợi nhuận này tại ngày 31/7 của công ty mẹ tăng lên 665,4 tỷ đồng, gấp 

3,3 lần con số đầu năm. 

 TIP: CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa dự kiến phát hành 

hơn 14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 90%. Sau phát 

hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên thành 400 tỷ đồng. Thời gian dự kiến 

phát hành trong năm 2020. 

 GEG: Điện Gia Lai chủ trương phát hành trái phiếu, tổng giá trị huy 

động khoảng 200 tỷ trong tháng 9/2020, chậm nhất đến ngày 5/10/2020, 

nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án. Lô trái phiếu 

có kỳ hạn tối đa 2 năm, lãi suất chi trả 10,5%/năm. 

 VIC: Vingroup bác thông tin bán Vinschool và VinMec. Đại diện tập đoàn 

Vingroup nói rằng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong, ngoài nước nhằm 

nâng tầm dự án VinMec, trong khi không có ý định mở rộng quốc tế nên 

không có kế hoạch hợp tác nào với dự án Vinschool. 

 BCG: Bamboo Capital bảo lãnh cho khoản trái phiếu của công ty con 

là BCG Energy. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền, có bảo lãnh thanh toán và tài sản đảm bảo, với tổng mệnh giá tối đa 

220 tỷ đồng. 

 HDC: Ông Trần Minh Chính đã mua 440.660 cổ phiếu nhằm nâng lượng 

nắm giữ lên 10,6 triệu cổ phiếu, tương đương 16% vốn CTCP Phát triển nhà 

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

10/9.  

 SKG: Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHD đã mua 217.020 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/8 đến 10/9. Sau giao 

dịch, Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHD nắm giữ gần 2,2 triệu cổ phiếu, 

tương đương 2,4% vốn CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. Ông 

Puan Kwong Siing là Thành viên HĐQT của 2 công ty trên. 

 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đã mua 1.010 cổ phiếu trong 

số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực 

hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/8 đến 10/0. Sau 

giao dịch, ông Tuấn nắm giữ gần 9,1 triệu cổ phiếu, tương đương 12,9% vốn  

 L10: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Trịnh Ngọc Tuấn 

TIN SÀN HOSE 

 SLS: CTCP Mía đường Sơn La ghi nhận doanh thu thuần năm 2019-2020 

đạt 1.048 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với năm trước đó và vượt 23,3% kế 

hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 89% lên trên 119 tỷ đồng 

và vượt 367% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 TLP: CTCP Xăng dầu và Dịch vụ hàng hải S.T.S đăng ký bán toàn bộ 

34,4 triệu cổ phiếu, tương đương 14,6% vốn qua phương thức khớp lệnh và 

thỏa thuận, từ ngày 15/9 đến 14/10.  

 HAB: Ông Hoàng Anh Tuấn đã mua 160.000 cổ phiếu, tương đương 8% 

vốn Ngày trở thành cổ đông lớn là 3/9. Trước đó, ông Tuấn không nắm giữ cổ 

phiếu CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 158.90  SHB  21.33  

NLG 26.00  VCS  3.22  

VRE 25.40  TIG  0.71  

E1VFVN30 21.50  INN  0.15  

FUEVFVND 17.00  CVN  0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (162.30) SHS (1.17) 

HPG (141.00) SLS (0.78) 

KDH (131.40) PVS (0.77) 

VNM (50.90) VIX (0.63) 

BID (17.10) BVS (0.37) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn 14/09/2020 

Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - 

Vinacomin 
16/09/2020 

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông 

Anh - CTCP 
28/09/2020 

HSX 

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 

Công ty TNHH Một thành viên Phà 

An Giang 
09/10/2020 

 Hà Tĩnh muốn đầu tư sớm cảng hàng không quốc 

tế. UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất quy hoạch cảng hàng 

không Hà Tĩnh vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng 

không toàn quốc. Theo quy hoạch phát triển, Hà 

Tĩnh được nghiên cứu, triển khai xây dựng sân bay 

từ 2020, ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên. 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nguy cơ dịch 

bệnh vẫn thường trực. Thủ tướng Chính phủ yêu 

cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực 

hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, 

vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Về cơ bản, 

dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vị toàn quốc, 

đã có 10 ngày liên tục không ghi nhận ca nhiễm mới 

trong cộng đồng; các địa phương có ca nhiễm đã cơ 

bản trở lại trạng thái bình thường.  

 Nên xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. 

Trong bối cảnh hiện nay, cần có chính sách miễn, 

giảm thuế TNCN như đã từng làm năm 2009 nhằm 

kích thích tiêu dùng. Đối tượng chịu ảnh hưởng do 

tác động của dịch Covid-19 là công nhân, nhân viên 

nhưng tỷ lệ này đóng thuế thấp trong tổng thu ngân 

sách. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất tiền gửi 12 tháng nhiều ngân hàng xuống 

dưới 6%/năm, mức thấp kỉ lục trong nhiều năm trở lại 

đây. Theo thống kê, trong tháng 8, lãi suất tiền gửi đã 

giảm thêm 0,2 - 0,4 điểm % ở các kì hạn ngắn và 0 - 0,2 

điểm % tại các kì hạn dài. Lũy kế 8 tháng, lãi suất tiền 

gửi đã giảm tổng cộng 0,5 - 2,1 điểm % ở tất cả các kì 

hạn. Giới phân tích nhận định lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục 

giảm vào những tháng cuối năm trong bối cảnh tăng 

trưởng tiền gửi vẫn cao hơn so với tín dụng. 

 Cắt giảm được 6,4 nghìn tỷ đồng hội họp vì COVID-

19. Theo Bộ Tài chính, nước ta đã cắt giảm dự toán chi 

cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán 

chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 

2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về bộ đến thời điểm 

này khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng. 

 Tín dụng TP HCM tăng 3,7% sau 8 tháng. Theo báo 

cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng, trong lĩnh vực ngân 

hàng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên 

địa bàn tăng 4,55% so với cuối năm ngoái, ở mức 2,66 

triệu tỷ đồng. Tiền gửi chiếm gần 87% tổng nguồn vốn. 

108/725 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19 chưa 

hoặc không còn nhu cầu được hỗ trợ.  

  

TIN VĨ MÔ 

 VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020. Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt trong 

danh mục (mới) đạt 64.38%, giảm 3.1% so với mức 67.48% tại kỳ review quý 2/2020. 

 Quốc tế Phương Anh (PAS) chuẩn bị lên sàn UPCoM. Cụ thể, PAS đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM 25.5 triệu cp, tương 

đương tổng giá trị 255 tỷ đồng. PAS thành lập vào năm 2010, là Công ty chuyên cung cấp các chủng loại thép và sản phẩm 

kim loại như thép không gỉ, thép cán nóng, thép cán nguội, thép mạ, thép silic… Công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại Hưng 

Yên và các chi nhánh tại Hà Nội, TPHCM. 

 Trường Thành Group lên HoSE để tìm đối tác phát triển dự án. Tổng giám đốc Trường Thành kỳ vọng việc lên sàn giúp 

công ty tìm kiếm đối tác chiến lược, tiếp cận nhiều nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn phát triển dự án. Doanh nghiệp dự 

kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược sau khi niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên vào 18/09 tới đây. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,665  0.48% 

S&P 500  3,341  0.05% 

Nikkei 225  23,406  0.74% 

Kospi  2,397  0.01% 

Hang Sheng  24,503  0.78% 

SET  1,280  -0.85% 

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 26.87 -9.56% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần dao động dữ dội giữa hai vùng xanh – đỏ. Kết phiên, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đi 

lên trong khi Nasdaq tiếp tục giảm điểm. Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 nhích nhẹ 0,1%, Nasdaq Composite giảm 0,6%. 

 Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao đầu tuần nhưng sự tăng trưởng vẫn còn rất chậm trong khi dịch COVID-19 vẫn đang 

không ngừng gia tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng gần 0,1% lên 37,33 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,1% lên 

39,95 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay vẫn đang duy trì đà tăng khi thị trường đang có nhiều biến động khiến đồng USD chưa phục hồi. Giá 

vàng giao ngay tăng 0,08 lên 1.941 USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,07% lên 1.949 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ít biến động trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1840. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,3056. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 106,14. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ vượt ngưỡng 3.000 tỷ USD. 

Nguyên nhân của việc thâm hụt ngân sách tăng mạnh là trong 9 

tháng đầu năm nay, chính phủ Mỹ đã chi hơn 6.000 tỷ USD, cao 

hơn nhiều so với mức 4.400 tỷ USD trong cả năm ngoái. 

 Nhân dân tệ có thể trở thành đồng tiền lớn thứ 3 thế giới.  

Mặc dù tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối thế 

giới chưa bao giờ vượt quá 2% song ngân hàng Morgan Stanley dự 

báo tỷ trọng này sẽ tăng lên 5% trong viễn cảnh xấu nhất và 10% 

trong viễn cảnh tốt nhất. Theo số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế, trong quý đầu tiên của năm 2020, tỷ trọng USD trong dự 

trữ thế giới đạt 61,9%, tỷ trọng của euro là 20,05%, tỷ trọng của 

đồng yên là 5,7%, tỷ trọng của đồng bảng Anh đạt 4,43% 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

14/09/2020 
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Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


