
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.19% 0.39% 

Giá cuối ngày 896.26 127.93 

KLGD (triệu cổ phiếu)  381.80   61.94  

GTGD (tỷ đồng)  6,725.95   703.45  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,914,015 -563,650 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-360.34 -8.33 

Số CP tăng giá 209 97 

Số CP đứng giá 51 58 

Số CP giảm giá 201 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

CTT 10% bằng tiền 17/09/2020 

LGC 12% bằng tiền 18/09/2020 

DRL 30% bằng tiền 18/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong tiếp tục điều chỉnh phương án tăng 

vốn. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức 8.566 tỷ đồng lên mức 

10.717 tỷ đồng bằng 2 phương án. Trước đó kế hoạch tăng vốn điều lệ là từ 

8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 

với tỷ lệ 20%.  

 CTD: Coteccons thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban thư ký 

HĐQT vì lý do cá nhân. Bao gồm, ông Vũ Duy Lam, Trưởng ban và 2 thành 

viên là ông Vũ Kiên Hoà Nhân và ông Trần Quý Việt Tuấn. Công ty thống 

nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ là Thư ký HĐQT thay thế. 

 DGW: Evli Emerging Frontier Fund trở thành cổ đông lớn của 

Digiworld với việc sở hữu 2,21 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,14% vào 

ngày 9/9/2020. Tỷ lệ sở hữu này giúp Evli Emerging Frontier Fund trở thành 

cổ đông lớn thứ 4 tại Digiworld. 

 NLG: CTCP Đầu tư Nam Long sẽ phát hành hơn 25,57 triệu cổ phiếu 

mới, trong đó phát hành hơn 1,67 triệu cổ phiếu ESOP và 23,9 triệu cổ phiếu 

trả cổ tức. Tổng tỷ lệ phát hành 10,24%, trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ 

tức tỷ lệ 9,57% và phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 0,67%. 

 GIL: Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ phát hành 

trái phiếu với giá trị tối thiểu từ 50 - 100 tỷ đồng, kỳ hạn 1-5 năm. Lãi suất 

sẽ cân đối theo thị trường. Mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt 

động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. 

 PGV: Sản lượng điện thực hiện tháng 8/2020 của Tổng Công ty Phát 

điện 3 gần 2.54 tỷ kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm gần 22.54 tỷ kWh, tương 

ứng 63.7% kế hoạch năm.  

 SAM: CTCP SAM Holdings dự kiến mua hơn hơn 16.3 triệu cổ phần 

CTCP Phú Hữu Gia, tương đương 45.28% vốn. Giá mua dự kiến là 10,000 

đồng/cổ phần. Như vậy, SAM cần chi ra hơn 163 tỷ đồng để nắm 45.28% 

vốn tại PHG. Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

của SAM - đồng thời đang là Chủ tịch HĐQT của PHG. 

 HDG: Phó giám đốc Chi nhánh miền Nam Nguyễn Trọng Hiếu đăng ký 

bán 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 22/9 đến 21/10. 

Sau giao dịch, ông Hiếu dự kiến nắm giữ 412.654 cổ phiếu, tương đương 

0,3% vốn Tập đoàn Hà Đô. 

 TCB: Ông Nguyễn Văn Trung, chồng của người được ủy quyền công bố 

thông tin Thái Hà Linh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 18/9 đến 18/10. Trước giao dịch, ông Trung 

không nắm giữ cổ phần TCB nào Techcombank . 

TIN SÀN HOSE 

 TLP: Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thương mại 

XNK Thanh Lễ - CTCP đăng ký mua 36 triệu cổ phiếu TLP. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 16/9 đến 14/10/2020 theo phương thức khớp lệnh và thỏa 

thuận. Hiện tại ông Hiếu đang không sở hữu cổ phiếu TLP nào 

 QNS: Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Đình Quế đăng ký bán 400.000 cổ 

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

Quế hiện nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,8% vốn QNS. 

 TCI: Từ ngày 27/8 đến 11/9, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đã 

mua 7,6 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 24,9 triệu đơn vị, tương 

đương 69,1% vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 32.6 INN 0.54 

E1VFVN30 27.9 SHS 0.29 

NLG 17.2 NTP 0.16 

VRE 16.0 WCS 0.13 

PHR 11.4 SCI 0.07 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (195.4) SHB (5.29) 

VNM (44.3) PVS (0.78) 

HDB (25.1) VCS (0.74) 

GAS (24.3) IDC (0.45) 

VCB (24.1) TNG (0.40) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

 Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường được 

mở cửa trở lại từ 0h ngày 16/9. Hà Nội đã trải 

qua 28 ngày không có thêm ca nhiễm Covid-19 

mới từ cộng đồng. Ngoài ra, Thành phố còn đồng 

ý về việc mở lại phố đi bộ quanh Hồ Gươm từ 18/9. 

 Trà Vinh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do hạn, 

mặn. Đợt hạn, mặn trong mùa khô 2020 vừa qua 

đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh trên địa 

bàn tỉnh, với tổng ước tính thiệt hại khoảng 1.000 

tỷ đồng. Cụ thể, đối với cây lúa, toàn tỉnh bị thiệt 

hại gần 382ha lúa Mùa, hơn 23.740ha lúa Đông 

Xuân và gần 1.700ha lúa Hè Thu. Tổng mức thiệt 

hại cây lúa trong toàn tỉnh là 919 tỷ đồng. 

 Dự kiến 11 ngành nghề sẽ bị hạn chế tiếp cận 

đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể đó là: kinh 

doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng 

hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong 

lĩnh vực thương mại; hoạt động báo chí và hoạt 

động thu thập tin tức dưới mọi hình thức; đánh bắt 

hoặc khai thác hải sản; dịch vụ điều tra và an ninh. 

 . 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng khó đẩy, trái phiếu tiếp tục đắt khách. Kết 

quả các phiên đấu thầu trái phiếu gần đây đều cho tỷ tỷ 

lệ đặt thầu cao hơn nhiều so với nhu cầu gọi thầu. Nhu 

cầu đối với trái phiếu kho bạc vẫn ở mức rất cao, cho dù 

lãi suất rất thấp, phản ánh thực trạng tình hình của thị 

trường hiện nay, khi nguồn tiền vào dồi dào nhưng tiền 

ra lại tăng yếu do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chịu 

ảnh hưởng bởi những tác động của Covid-19.  

 Chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì. 

Theo các chuyên gia, tăng trưởng cung tiền đến cuối 

tháng 7 chỉ đạt 5,6%, thấp hơn nhiều so với cùng kì 3 

năm trước đó. Do vậy, chính sách nới lỏng tiền tệ của 

NHNN sẽ tiếp tục được duy trì và lãi suất tiền gửi có thể 

giảm tiếp từ 0,1 đến 0,3 điểm % trong thời gian tới. 

 Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 

tất cả doanh nghiệp năm 2020, thay vì chỉ áp dụng với 

doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 

200 tỉ đồng. Ngoài ra, để kích cầu, Ban IV đề xuất giảm 

thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% nhằm giảm chi phí 

cho người tiêu dùng, kích cầu sau dịch; giảm tối thiểu 

50% các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp... trong năm nay. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Mở toang room ngoại: Ngân hàng không đồng tình! Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến bỏ quyền tự định đoạt tỷ lệ sở 

hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp đại chúng. Theo giới chuyên gia, việc bãi bỏ quyền tự định đoạt 

room vốn ngoại sẽ làm mất đi mục tiêu lớn của các ngân hàng thương mại trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. 

 Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt nặng. Khách sạn Đông Á công bố báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý IV/2019 có 

thông tin sai lệch về số liệu của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 

2019 được kiểm toán. UBCKNN ra quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á 155 triệu đồng do công bố thông 

tin sai lệch và vi phạm qui định pháp luật quản trị công ty. 

 UBCK xử phạt ông Lê Viết Hải liên quan giao dịch mã HBC. UBCKNN vừa ra quyết định xử phạt ông Lê Viết Hải - Chủ 

tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Xây dựng Hoà Bình 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn kết quả giao dịch cổ 

phiếu HBC. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,995  0.01% 

S&P 500  3,401  0.52% 

Nikkei 225  23,415  -0.17% 

Kospi  2,441  -0.10% 

Hang Sheng  24,732  0.38% 

SET  1,286  1.09% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.17 0.13% 

USD/CNY 6.78 -0.39% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.68 -0.27% 

S&P500 VIX 25.59 -1.01% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh khi các cổ phiếu đi lên trên diện rộng và số liệu kinh tế vĩ mô khả quan hơn dự 

kiến. Dow Jones chỉ nhích 2 điểm, S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq Composite tăng 1,2%. 

 Giá dầu tăng trở lại mặc dù sự phục hồi vẫn còn rất chậm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 1% lên 37,66 USD/thùng, 

giá dầu thô Brent giảm gần 1% lên 39,97 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay quay đầu giảm khi đồng USD tăng trở lại. Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.950 USD/ounce. Giá 

vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 1.959 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi sau khi rơi xuống mức đáy hai tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,1843. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,2881. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 105,39. 



TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Lần đầu tiên trong gần 60 năm, kinh tế châu Á suy giảm.  

Cụ thể, GDP khu vực sẽ giảm 0,7% trong năm 2020, giảm mạnh so 

với dự báo mức tăng 0,1% được chính ADB đưa ra hồi tháng 6. 

ADB cũng cho rằng, ngay cả khi nền kinh tế phục hồi trở lại, hết 

năm 2021, châu Á vẫn chưa thể trở về mức trước dịch. 

 WTO: Mỹ vi phạm quy tắc quốc tế khi áp hàng rào thuế quan 

lên hàng hóa Trung Quốc. Ngày 15.9, WTO đã ra báo cáo kết luận 

các đòn thuế của Mỹ vi phạm luật quốc tế. Hội đồng WTO cho rằng 

thuế cần phải áp dụng lên hàng nhập khẩu của tất cả các quốc gia 

thành viên và Mỹ vẫn chưa chứng minh được hàng hóa Trung Quốc 

đang hưởng lợi từ những thông lệ bất công. 
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