
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.63% 0.97% 

Giá cuối ngày 894.57 127.43 

KLGD (triệu cổ phiếu)  364.43   55.25  

GTGD (tỷ đồng)  6,380.38   606.44  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,936,336 -1,921,344 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-427.32 -27.26 

Số CP tăng giá 270 99 

Số CP đứng giá 77 196 

Số CP giảm giá 140 59 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SVT 10% bằng cổ phiếu 15/09/2020 

NAG 5% bằng tiền 15/09/2020 

SDV 15% bằng tiền 15/09/2020 

WCS 258% bằng tiền 16/09/2020 

DBC 15% bằng tiền 16/09/2020 

CAT 20% bằng tiền 16/09/2020 

KHA 67% bằng tiền 17/09/2020 

D2D 15% bằng tiền 17/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ước tính kinh 

doanh tháng 8 với sản lượng điện sản xuất 1,2 tỷ kWh. Tổng doanh thu 

tương ứng ước đạt 1.852 tỷ đồng.  

 GEX: Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam tăng giá chào mua công khai 

cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera từ gần 17,700 đồng/cp lên 

21,500 đồng/cp. Quyết định tăng giá nói trên được áp dụng với tất cả cổ đông 

của VGC, kể cả cổ đông đã đăng ký bán cổ phiếu cho GEX trước quyết định 

này. 

 HID: Halcom Việt Nam sẽ mua 3.4 triệu cp CTCP Nước Nhơn Hội tương 

đương tổng giá trị 34 tỷ đồng theo mệnh giá. HID sẽ góp 4.2 tỷ đồng bằng 

dự án đầu tư và góp 29.8 tỷ đồng bằng tiền theo hình thức chuyển khoản. 

 FCN: Công ty Fecon dừng đàm phán với nhà đầu tư China HarBour 

Engineering trong phương án phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 

nhà đầu tư chiến lược. Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng 

khác phù hợp. 

 BCM: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp đã phát hành 

thành công 15 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 4 năm, giá trị 1.500 tỷ đồng 

vào ngày 15/8, 16/8 và 28/8. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phát hành 2 lô 

trái phiếu kỳ hạn 2 năm, trị giá 290 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành 1.790 tỷ 

đồng. 

 NBB: Dragon Capital đã bán hơn 2.5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Năm 

Bảy Bảy từ ngày 07/09-10/09. Sau giao dịch, Dragon Capital còn nắm giữ 

hơn 6.1 triệu cổ phiếu,tương đương 6.5% vốn của công ty. 

 KDH: Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth đã mua 242.380 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 14/8 đến 12/9. Trước giao dịch, 

quỹ không nắm giữ cổ phiếu KDH. Bà Vương Hoàng Thảo Linh, người nội 

bộ Quỹ đầu tư Cổ phiếu tiếp cận Hưng Thịnh VinaWealth là Thành viên Ban 

kiểm soát tại Khang Điền. 

 DGW: Evli Emerging Frontier Fund đã mua 103.850 cổ phiếu, nâng 

lượng nắm giữ lên 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,1% vốn CTCP Thế giới 

số . Ngày thực hiện giao dịch và trở thành cổ đông lớn là 9/9. 

 NVL: Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã mua 800.000 cổ phiếu ESOP, 

nâng lượng nắm giữ lên 216,8 triệu cổ phiếu, tương đương 22,3% vốn Tập 

đoàn Đầu tư Địa ốc Nova . Thời gian thực hiện giao dịch vào 11/9. 

 MHC: Bà Dương Thị Hồng Anh đã bán 900.000 cổ phiếu, giảm lượng 

nắm giữ còn 360.139 cổ phiếu, tương đương 0,9% vốn CTCP MHC. Ngày 

thực hiện giao dịch và không còn là cổ đông lớn là 3/9. 

TIN SÀN HOSE 

 KTS: CTCP Đường Kon Tum đặt kế hoạch năm tài chính 2020 với mục 

tiêu 260 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.7 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 70% 

và 13% so với kết quả đạt được ở năm trước. 

 VPR: Ủy viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh và và thỏa thuận, từ ngày 17/9 đến 16/10. Ông Tuấn 

hiện có 189.450 cổ phiếu, tương đương 4,55% vốn CTCP VinaPrint . 

 TVP: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hà Ngọc Sơn đăng ký mua 

200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 16/9 đến 

15/10. Trước giao dịch, ông Sơn nắm giữ 34.845 cổ phiếu, tương đương 0,3% 

vốn CTCP Dược phẩm TV.Pharm. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DPM 25.8 ART 1.00 

VRE 25.7 NTP 0.72 

VIC 18.0 VCG 0.36 

HSG 16.9 AMV 0.07 

FUEVFVND 11.2 SHS 0.07 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (158.3) PVS (18.97) 

VHM (82.2) SHB (4.23) 

GEX (63.0) IDC (1.18) 

VNM (38.3) SLS (1.14) 

PC1 (31.8) SDT (0.74) 

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 Thiết bị Phụ tùng 

Sài Gòn 
25/09/2020 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền 

Giang 
05/10/2020 

Công ty TNHH Một thành viên Phà 

An Giang 
09/10/2020 

 Xuất khẩu tôm bắt đầu tăng tốc với EVFTA. 

Theo VASEP, số lượng đơn hàng sang thị trường 

EU trong tháng 8/2020 tăng khoảng 10% so với 

tháng trước đó. Đây là con số đáng khích lệ trong 

bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay. Với những tín 

hiệu lạc quan trong 2 tháng vừa qua, đại diện 

VASEP dự báo, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU 

từ nay đến hết năm sẽ tiếp tục tăng. 

 Bộ Giao thông vận tải: Chưa mở lại đường bay 

thương mại quốc tế từ 15/9. Nguyên nhân là cơ 

quan y tế đang hoàn thiện phương án, quy trình xét 

nghiệm, cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng 

được phép nhập cảnh. Đồng thời, theo Bộ Giao 

thông cần phải bàn bạc và thống nhất, làm rõ các 

điều kiện để được nhập cảnh đối với từng đối tượng. 

 Dữ liệu của 41 triệu người dùng Việt bị rao bán 

trên mạng. Đại tá Nguyễn Ngọc Cường, Phó Cục 

trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm 

công nghệ cao cho biết Cục đã phát hiện trên trang 

mạng raidforums.com rao bán gói dữ liệu chứa 

thông tin khoảng 41 triệu người dùng Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam tiếp tục xuất siêu kỷ lục 13,5 tỷ USD, 

thặng dư gấp gần 2,5 lần cùng kỳ. Theo dữ liệu Tổng 

cục Hải quan vừa công bố chiều 14/9, trong tháng 8, 

tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 

50,4 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 27,7 

tỷ USD, tăng 11,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 22,7 

tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. 

 Mục tiêu xuất khẩu của ngành dệt may bị "đè bẹp" 

vì thiếu đơn hàng. Phần lớn doanh nghiệp dệt may chỉ 

nhận được đơn hàng từng tháng, thậm chí từng tuần. 

Một số đơn mới nhận khoảng 50-60% đơn hàng so với 

tháng 9 năm ngoái. Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất 

khẩu hàng dệt và may mặc trong 8 tháng năm 2020 ước 

đạt 19,25 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ. 

 Tiền gửi vào ngân hàng có dấu hiệu chững lại. Theo 

thống kê mới nhất của NHNN, tính đến hết tháng 

7/2020, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 

5,08 triệu tỉ đồng, tăng 5,2% so với cuối 2019 và chỉ 

nhích nhẹ so với mức 5,07 triệu tỉ đồng tại thời điểm 

cuối tháng 6. Như vậy, so với hai tháng trước, tăng 

trưởng tiền gửi của cả khách hàng dân cư và tổ chức 

kinh tế đều cho thấy sự chậm lại. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Danh mục Tundra Frontier Fund tăng mạnh trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm 20%. 

Tại Việt Nam, Tundra Sustainable Frontier Fund có sự quan tâm mạnh mẽ tới KDF, công ty đang có kế hoạch sáp nhập vào 

KDC cũng như kế hoạch liên doanh với "gã khổng lồ" VNM. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục Tundra Sustainable 

Frontier Fund hiện có 2 cổ phiếu đến từ Việt Nam là FPT (6,8%) và LPB (3,5%). 

 Hàng tỉ cổ phiếu ngân hàng được bổ sung vào thị trường. ACB, HDBank, Bac A Bank và SeABank thông báo phát hành 

tổng cộng hơn 1 tỉ cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán riêng lẻ và thưởng cho cổ đông. Nhóm "ông lớn" nhà nước và nhiều ngân 

hàng khác cũng dự kiến phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu trong những tháng cuối năm. 

 Bánh ngọt Bảo Ngọc chuẩn bị niêm yết trên HNX. HNX vừa thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất 

Bảo Ngọc trên sàn HNX với mã chứng khoán BNA. Cụ thể, 8 triệu cp BNA sẽ niêm yết trên HNX với mệnh giá 10,000 đồng/cp, 

tương đương với tổng giá trị 80 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,993  1.18% 

S&P 500  3,384  1.27% 

Nikkei 225  23,358  -0.85% 

Kospi  2,429  0.05% 

Hang Sheng  24,602  -0.17% 

SET  1,272  -0.60% 

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 25.85 -3.80% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên giữa nhiều tin tức về các thương vụ sáp nhập khổng lồ và tín hiệu khả quan từ quá trình 

phát triển vắc xin ngừa COVID-19. Dow Jones tăng 1,2%, S&P 500 tăng 1,3%, Nasdaq Composite thêm 1,9%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại trong bối cảnh lo ngại về sự phục hồi kinh tế toàn cầu bị đình trệ và lo ngại về nguồn cung mới 

của Libya. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 0,2% xuống 37,30 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 0,1% xuống 39,90 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay leo lên mức 1.956 USD/ounce khi đồng USD sụt giảm. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.956 

USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,11% lên 1.965 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm xuống mức đáy hai tuần khi thị trường chứng khoán khởi sắc. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1867. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2849. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 105,73. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bloomberg: Grab lọt vào 'tầm ngắm' của tập đoàn Alibaba. 

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thân cận cho biết tập đoàn 

thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc đang đàm phán để đầu 

tư 3 tỷ USD và sẽ chi một phần trong ngân quỹ để mua lại một số 

cổ phần của Grab hiện do Uber nắm giữ. 

 "Bom tấn" của làng công nghệ: SoftBank bán công ty chip Arm 

cho Nvidia với giá 40 tỷ USD. Theo đó Nvidia sẽ trả 21,5 tỷ USD 

mua cổ phần và 12 tỷ USD tiền mặt cho công ty thiết kế chip có trụ 

sở tại Anh. 
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