
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.44% -1.19% 

Giá cuối ngày 919.72 136.13 

KLGD (triệu cổ phiếu)  523.96   68.33  

GTGD (tỷ đồng)  8,784.48   903.65  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,514,297 -265,514 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-194.20 -1.67 

Số CP tăng giá 187 70 

Số CP đứng giá 89 191 

Số CP giảm giá 217 92 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DMC 25% bằng tiền 08/10/2020 

SNZ 5% bằng tiền 08/10/2020 

VHC 20% bằng tiền 08/10/2020 

TL4 8,5% bằng tiền 09/10/2020 

L12 5% bằng tiền 09/10/2020 

THI 10% bằng tiền 12/10/2020 

SPC 10% bằng tiền 14/10/2020 

BVS 10% bằng tiền 14/10/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam ước đạt gần 49.500 tỷ đồng doanh 

thu, bằng 107% kế hoạch 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.000 tỷ đồng, 

bằng 127% kế hoạch 9 tháng và thực hiện khoảng 90% kế hoạch cả năm. Tuy 

nhiên, lãi 9 tháng năm nay vẫn giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2019. 

 NBB: CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy đăng ký mua hơn 15 triệu cổ phiếu 

làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/10 đến 13/11/2020. Giá 

mua vào theo giá thị trường nhưng không quá 25.000 đồng/cổ phiếu. Tạm 

tính với giá này, Năm Bảy Bảy sẽ chi khoảng tối đa 376 tỷ đồng để mua số 

cổ phiếu quỹ đăng ký. 

 CTD: HĐQT Coteccons  thống nhất bầu ông Bolat Duisenov trở thành 

Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 5/10/2020. HĐQT, tiểu ban chiến lược cùng 

với sự phối hợp của ban điều hành và các quản lý cấp cao trong Công ty sẽ 

tiếp tục giám sát các hoạt động kinh doanh. 

 PAN: Tập đoàn PAN chào mua hơn 4,8 triệu cổ phiếu VFG của CTCP 

Khử trùng Việt Nam, tương đương 15% vốn CTCP Khử trùng Việt Nam. 

Nếu thành công, Pan sở hữu 18.052.841 cổ phiếu, tương ứng với 56,25% 

tổng số vốn điều lệ của Công ty. 

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen thông báo quý IV niên độ 2019-2020 tổng sản 

lượng tiêu thụ đạt 525.277 tấn, tăng 28% so với quý trước và tăng 46% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 275.668 tấn, chiếm 

tỷ trọng 52,35% và tăng 154% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên doanh 

nghiệp công bố sản lượng theo quý. 

 DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 

triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/10 đến 

6/11. Nếu giao dịch thực hiện thành công, ông Nghĩa sẽ nâng lượng nắm giữ 

lên 2,65 triệu đơn vị, tương đương 4,7% vốn CTCP Đông Hải Bến Tre .  

 NLG: Ông Nguyễn Nam, con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân 

Quang đã bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 170.036 cổ 

phiếu CTCP Đầu tư Nam Long. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa 

thuận, từ ngày 30/9 đến 6/10. 

 HPG: Thành viên HĐQT Tạ Tuấn Quang đăng ký bán 900.000 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/10 đến 11/11. Sau giao 

dịch, ông Quang dự kiến nắm giữ 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn. 

 LCG: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – thành viên HĐQT Licogi 16 đăng ký 

mua 1 triệu cổ phiếu LCG để đầu tư cá nhân, từ ngày 9/10 đến 7/11. Ông 

Nghĩa đang là cổ đông lớn nắm giữ gần 7,9 triệu cổ phiếu LCG, tương đương 

tỷ lệ 6,72%. 

GVR: Cổ phiếu GVR được cấp margin sau khi thời gian niêm yết đủ 6 

TIN SÀN HOSE 

 ACB: FBIL muốn bán 32,9 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu, dự 

kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 đến 6/11. Hiện FBIL sở hữu 86,4 triệu 

cổ phiếu ACB. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của FBIL tại ngân hàng 

giảm từ 4% xuống 2,48%, còn ARIL giảm từ 3,15% xuống 2,51%. 

 NTP: Từ ngày 9/9 đến 5/10, Công đoàn đã mua 186.000 cổ phiếu, nâng 

lượng nắm giữ lên 466.000 cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn CTCP Nhựa 

Thiếu niên- Tiền Phong. 

 TEL: Ông Lại Trung Dũng đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 1,2 triệu đơn vị, tương đương 24,6% vốn CTCP Phát triển công trình Viễn 

thông. Ngày trở thành cổ đông lớn là 1/10. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 21.1 IDV 1.16 

MSN 15.3 WCS 0.90 

DXG 13.5 SZB 0.56 

VHM 11.0 INN 0.24 

VPB 9.0 BVS 0.15 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (100.5) SHS (1.06) 

HSG (31.4) HCC (0.77) 

CII (26.5) PVS (0.65) 

E1VFVN30 (24.9) VIX (0.56) 

CTG (18.8) PVC (0.39) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn 21/10/2020 

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 26/10/2020 

HSX 

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân 16/10/2020 

Công ty TNHH Một thành viên Xây 

lắp An Giang 
26/10/2020 

 Thủ tướng Nhật thăm Việt Nam đầu tiên sau khi 

nhậm chức. Văn phòng Chính phủ và phía Nhật 

Bản đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của 

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến Việt Nam 

sắp tới. Chuyến thăm rất có ý nghĩa đối với quan hệ 

hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực 

phục hồi hợp tác trên các lĩnh vực, thể hiện đường 

lối đối ngoại nhất quán của Nhật Bản coi trọng quan 

hệ với Việt Nam và khu vực. 

 Nối lại đường bay thương mại quốc tế: Chưa chốt 

quy trình cách ly. Sau 2 chuyến bay thí điểm đón 

khách từ các nước đối tác về Việt Nam trên chuyến 

bay thương mại, đã phát sinh một số vấn đề liên quan 

cách ly phòng dịch. Do đó, cần một bộ quy tắc về 

cách ly phòng dịch chặt chẽ hơn, đảm bảo hành 

khách nhập cảnh Việt Nam thực hiện đúng cam kết, 

tránh sự việc đáng tiếc như thí điểm vừa qua. 

 Lùi vô thời hạn đề xuất 5.000 tỷ đồng đào tạo 

nghề cho lao động mất việc vì COVID-19. Bộ 

trưởng LĐ-TB&XH cho biết, trong bối cảnh các 

doanh nghiệp cắt giảm hàng loạt lao động dẫn tới chi 

phí tuyển dụng, đào tạo lại sẽ rất lớn. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín hiệu khả quan cho tăng trưởng tín dụng. Phó 

Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, 

đến cuối tháng 9, tín dụng tăng 6,1%, cao hơn nhiều so 

với mức tăng 5,12% tại thời điểm 22/9 mà Tổng cục 

Thống kê công bố trước đó. Đặc biệt, một số lĩnh vực 

như nông nghiệp - nông thôn tăng 5% và xuất khẩu tăng 

7%. 

 Bất chấp COVID-19, FDI vẫn 'chảy' vào Việt Nam: 

Điểm đến an toàn. Việt Nam đang được xem là điểm 

đến an toàn cho các nhà đầu tư nhờ những nỗ lực của 

Chính phủ trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và quyết 

tâm chuyển dịch nhà máy ra khỏi Trung Quốc của các 

tập đoàn đa quốc gia. Đây là cơ hội rất tốt cho doanh 

nghiệp Việt Nam hợp tác, đón nhận các dòng đầu tư này 

từ các quốc gia phát triển có nguồn vốn dồi dào và trình 

độ công nghệ cao. 

 Xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt hơn 8,2 tỉ USD. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự 

báo xuất khẩu của ngành này sẽ tăng khá trong quý 

4/2020. Trong đó, tôm tăng 9% đạt 1,1 tỷ USD, cá tra 

giảm 31% đạt 365 triệu USD, các mặt hàng hải sản đạt 

khoảng 854 triệu USD, tăng 7,5% với cùng kỳ năm 2019. 

  

TIN VĨ MÔ 

 87 mã chứng khoán tại HoSE không được cấp margin quý IV, tăng mạnh so với con số 59 mã trong quý III. Trong đó, một 

loạt doanh nghiệp đáng chú ý không được giao dịch ký quỹ như HVN, BVH, BCM, DXG, TDH, EVE... Có thể thấy, sau mùa 

BCTC bán niên soát xét, hàng loạt cổ phiếu bị đưa vào diện không được cấp margin trong giao dịch do doanh nghiệp lỗ nửa đầu 

năm, BCTC không nhận được ý kiến chấp nhận toàn phần… 

 HoSE nhận hồ sơ niêm yết gần 1,18 tỷ cổ phiếu MSB. Vào cuối năm 2019, HoSE cũng đã thông báo về việc nhận hồ sơ niêm 

yết cổ phiếu của MSB. Tuy nhiên, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 5, lãnh đạo MSB đã trình cổ đông việc rút 

hồ sơ niêm yết và quyết định thời điểm khởi động lại khi thị trường thuận lợi. 

 Chứng khoán Việt Nam: Tiền rẻ vẫn là động lực. Thị trường chứng khoán chịu tác động của các thông tin cả tích cực và 

tiêu cực, nhưng nhìn chung vẫn có diễn biến khả quan. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu hé lộ kết quả kinh doanh quý III 

tích cực. Thời gian công bố báo cáo tài chính quý III/2020 chính thức là từ ngày 20/10. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,303  1.91% 

S&P 500  3,419  1.74% 

Nikkei 225  23,549  0.54% 

Kospi  2,393  0.26% 

Hang Sheng  24,242  1.09% 

SET  1,263  1.08% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.62 -0.01% 

USD/CNY 6.79 -0.36% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.78 -0.66% 

S&P500 VIX 28.06 -4.82% 

 Chứng khoán Mỹ  hồi phục mạnh mẽ sau phiên giảm sâu trước đó. Tổng thống Trump vẫn không đồng ý với cả dự luật giải 

cứu kinh tế 2.200 tỉ USD nhưng tỏ ra sẵn lòng thông qua một số cấu phần nhỏ như hỗ trợ ngành hàng không, phát tiền mặt trực 

tiếp cho người dân, ... Dow Jones tăng 1,9%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng kết phiên tăng lần lượt 1,7% và 1,9%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại trước các báo cáo về số hàng tồn kho tăng mạnh hơn so với dự kiến. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI 

tăng gần 2% xuống 39,82 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 41,50 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay giảm 0,12% xuống 1.884 USD/ounce, vàng giao 

tháng 12 giảm 0,10% xuống 1.889 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1764. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với giảm 0,01% xuống 1,2917. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 106,05. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ông Trump hối thúc tung ra gói hỗ trợ ngành hàng không. Ông 

Trump thúc Quốc hội thông qua gói hỗ trợ tiền lương cho ngành 

hàng không, cho rằng gói hỗ trợ hàng không và khoản tiền cứu trợ 

cho doanh nghiệp nhỏ có thể dùng lượng vốn chưa sử dụng từ gói 

kích thích trước đó để thanh toán. Ngoài ra, ông Trump cũng kêu 

gọi thực hiện thêm một vòng phát tiền 1,200 USD cho người dân 

Mỹ. 

 Mỹ: Thâm hụt thương mại của tháng 8 lên mức cao nhất trong 

14 năm. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại trong 

tháng Tám là 5,9%, ở mức 67,1 tỷ USD, cao nhất từ tháng 8/2006. 

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã giảm 1,9 tỷ 

USD, xuống còn 26,4 tỷ USD trong tháng Tám. 
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