
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.19% 1.23% 

Giá cuối ngày 906.19 132.19 

KLGD (triệu cổ phiếu)  401.40   66.55  

GTGD (tỷ đồng)  6,745.96   858.38  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

4,702,900 -39,542 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

82.34 -1.58 

Số CP tăng giá 150 84 

Số CP đứng giá 88 187 

Số CP giảm giá 246 83 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

THG 10% bằng tiền 23/09/2020 

DTP 3% bằng tiền 23/09/2020 

VSE 5% bằng tiền 23/09/2020 

BWS 12,5% bằng cổ phiếu 24/09/2020 

PVB 10% bằng tiền 24/09/2020 

HPX 15% bằng cổ phiếu 24/09/2020 

SD5 7% bằng tiền 24/09/2020 

NLG 9,57% bằng cổ phiếu 24/09/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 STB: Trao đổi với VietTimes chiều nay, Thaco phủ nhận tin đồn mua cổ 

phần Sacombank.  Trước đó có tin đồn CTCP Ô tô Trường Hải của ông 

Trần Bá Dương sẽ mua 180 triệu cổ phiếu STB (10% cổ phiếu đang lưu hành) 

với giá 18.000 đồng/cp từ Kienlongbank. 

 KBC: CTCP Đầu tư Vinatex Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu 

KBC của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc. Giao dịch dự kiến 

thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 28/9 đến 

27/10/2020. Hiện tại Vinatex Tân Tạo đang sở hữu gần 11 triệu cổ phiếu 

KBC tương ứng 2,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

 PNJ: PNJ công bố KQKD ước tính tháng 8 với doanh thu thuần đạt 

1.238 tỷ đồng, giảm 8,1% và LNST đạt 52 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 UIC: Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Idico thoái toàn bộ vốn 

đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico và Công ty 

Đầu tư Phát triển khu công nghiệp Quế Võ Idico. Việc thoái vốn cả 2 

doanh nghiệp trên được thực hiện trong năm 2020, số tiền thu về tối thiểu 

31,5 tỷ đồng. 

 PDR: Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt  điều chỉnh kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế từ năm 2021 đến 2023. Lợi nhuận mục tiêu năm 2021 

điều chỉnh lên 2.335 tỷ đồng thay vì 2.100 tỷ đồng. Năm 2022, chỉ tiêu lợi 

nhuận mới tăng thêm 635 tỷ đồng lên 3.635 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm 

2023 tăng từ 4.150 tỷ đồng lên 5.700 tỷ đồng. 

 PET: Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ tổng 

hợp dầu khí hoàn tất mua vào 3 triệu cổ phiếu PET đăng ký trước đó. 

Giao dịch thực hiện từ 31/8 đến 29/9/2020. Sau giao dịch, ông Phùng Tuấn 

Hà nâng lượng sở hữu cổ phiếu PET từ hơn 2,53 triệu (tỷ lệ 2,93%) lên hơn 

2,53 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,39%) và trở thành cổ đông lớn. 

 DHC:  Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ Chủ tịch HĐQT Lê Bá Phương đăng ký 

bán 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 

24/9 đến 23/10. Nếu bà Thủy thực hiện hết giao dịch trên, số lượng cổ phiếu 

nắm giữ dự kiến là 3,5 triệu đơn vị, tương đương 6,25% vốn DHC. 

 CRE: Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Hưng đã mua 1 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 28/8 đến 16/9. Sau giao dịch ông Hưng 

nâng lượng nắm giữ lên gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,8% vốn CRE. 

 HDC:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Liên đăng ký 

mua 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ 

ngày 24/9 đến 23/10. 

TIN SÀN HOSE 

 AMV: Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ  quyết 

định phát hành riêng lẻ gần 38 triệu cổ phiếu. Giá phát hành 10.000 

đồng/cp, thấp hơn 42% so với thị giá hiện nay ở mức 17.400 đồng/cp. Thời 

gian thực hiện dự kiến vào 2 quý cuối năm 2020 

 NHA: Từ ngày 28/8 đến 16/9, bà Nguyễn Ngọc Hương, vợ Chủ tịch HĐQT 

Nguyễn Minh Hoàn đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

801.952 cổ phiếu, tương đương 3,4% vốn. 

 QNS: Từ ngày 20/8 đến 18/9, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ 

Thành Đàng đã mua 389.600 cổ phiếu trong số 1 triệu đơn vị đăng ký do 

điều kiện thị trường chưa phù hợp. Sau giao dịch, ông Đàng nắm giữ 21,7 triệu 

cổ phiếu, tương đương 6,1% vốn CTCP Đường Quảng Ngãi. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

SSI 32.3 TIG 1.90 

VNM 29.8 WCS 0.31 

FUEVFVND 27.7 IDV 0.18 

VJC 26.6 TMB 0.13 

FUESSVFL 18.1 HHP 0.11 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

GAS (32.1) TNG (1.08) 

HPG (18.1) PVS (0.87) 

VHM (16.1) DXP (0.42) 

VND (12.9) LAS (0.36) 

NLG (11.1) SLS (0.36) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
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 Cổ phần Nước – Môi trường 

Bình Dương 
06/10/2020 

Công ty TNHH Một thành viên Phà 

An Giang 
09/10/2020 

 Điện mặt trời trang trại nông nghiệp được gỡ 

khó, được áp giá mua điện mặt trời mái nhà nếu 

công suất dưới 1 MW, các tấm pin quang điện lắp 

trên mái công trình xây dựng. EVN phải chịu trách 

nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà 

được đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá 

tải lên hệ thống lưới điện hiện hữu, đặc biệt là hệ 

thống lưới điện 110 kV.  

 Hàng không nội địa dần hồi phục. Sau khi dịch 

được kiểm soát, một số đường bay quốc tế được nối 

lại, hàng không Việt dần hồi phục với lượt khách 

tăng vọt. Theo đại diện Vietnam Airlines, dự kiến 

tổng sản lượng vận chuyển khách toàn mạng bay sẽ 

sớm khôi phục tương đương và vượt cùng kỳ vào 

cuối năm. 

 Bộ Y tế cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe vi phạm qui định quảng cáo. Cục An toàn 

thực phẩm vừa cảnh báo người tiêu dùng về thông 

tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Choles 

Dios, Keto Slim, Tận Tâm An trên một số website, 

đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội 

dung quảng cáo sai sự thật trên website. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước: Sẽ kiểm soát chặt tín dụng với 

lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng và cho vay 

ngoại tệ. NHNN cho biết sẽ chỉ đạo TCTD tiếp tục triệt 

để tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay tiếp 

sức cho nền kinh tế, đơn giản hóa quy trình thủ tục nội 

bộ, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới nhưng không 

hạ chuẩn cho vay, đảm bảo chất lượng, an toàn tín dụng, 

duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng. 

 Gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% chưa được giải 

ngân. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên 

nhân doanh nghiệp chưa chủ động lập hồ sơ vay vốn, xác 

nhận các chế độ hỗ trợ cho người lao động do e ngại việc 

chứng minh khó khăn tài chính có thể ảnh hưởng tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh.. 

 Thanh toán qua điện thoại di động tiếp tục tăng 

mạnh, tới hơn 180%. Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà 

nước vừa cập nhật kết quả của hoạt động thanh toán, đặc 

biệt là thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch 

vụ công. Theo đó, trong Quý III/2020 thanh toán không 

tiền mặt tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, góp phần giải 

quyết những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

an sinh xã hội. 



TIN VĨ MÔ 

 Khoảng 200 triệu USD từ các quỹ cận biên có thể đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 

2020. Khi được nâng lên tỷ trọng lớn nhất trong rổ Frontier, tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier Markets Index 

và MSCI Frontier Market 100 Index có thể được nâng lên lần lượt là 25,2% và 30%, từ 17,2% và 12,2% hiện tại. 

 VNDIRECT: “Nợ xấu là mối quan ngại lớn, giá cổ phiếu ngân hàng đã hồi phục về mức hợp lý”. Nợ xấu và nợ nhóm 2 

tăng cao đã phủ bóng lên nhiều ngân hàng vào cuối Q2/20. VNDIRECT cho rằng vấn đề này sẽ tiếp tục kéo dài nửa cuối năm 

còn lại đến năm 2021, vì các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản cho vay giải ngân trước ngày 23/1/2020 

 CC4 chịu phạt 60 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin. Ngày 17/09/2020, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định 

xử phạt đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC bán niên năm 2018 

đã được soát xét, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, BCTC năm 2017 đã 

được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27.288  0.52% 

S&P 500  3,315  1.05% 

Nikkei 225  23,157  -0.87% 

Kospi  2,302 -1.29% 

Hang Sheng  23,717  -0.98% 

SET  1,267  -0.59% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 94.13 -0.12% 

USD/CNY 6.78 0.56% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.67 -0.28% 

S&P500 VIX 26.86 -3.31% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực nhờ sự dẫn dắt của nhóm công nghệ vốn hóa lớn, lấy lại một phần mức sụt giảm trong 

4 phiên trước đó. S&P 500 tăng 1,1%, Nasdaq Composite và Dow Jones cũng tăng lần lượt 1,7% và 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại trước các báo cáo về số hàng trong kho lưu trữ đã giảm trong khi nỗi lo ngại về đại dịch COVID-

19 vẫn còn đó. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 0,4% lên 39,45 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,6% lên 41,67 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay rời khỏi ngưỡng 1.900 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.899 USD/ounce, vàng giao 

tháng 12 giảm 0,23% xuống 1.903 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay bật tăng sau tuyên bố của Fed về chính sách tài khóa. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1709. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,10% lên 1,2744. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên 105,04. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Dự báo kho dự trữ thịt lợn bí mật của Trung Quốc sắp cạn kiệt, 

chỉ còn "trụ" được 3 tháng. Theo hãng tư vấn chuyên về Trung 

Quốc Enodo Economics, có trụ sở tại London, kho dự trữ này đã 

mất đi khoảng 452.000 tấn thịt lợn trong giai đoạn từ tháng 9/2019 

đến tháng 8/2020. 

 ECB sẽ tung thêm kích thích nếu cần thiết. Ngân hàng Trung 

ương Đức đưa ra dự đoán tốc độ phục hồi của nền kinh tế lớn nhất 

châu Âu sẽ tiếp tục chậm dần trong năm nay. Chủ tịch Ngân hàng 

Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết cơ quan này 

vẫn còn dư địa để kích thích nếu nền kinh tế cần hỗ trợ. 
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