
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.20% -0.74% 

Giá cuối ngày 925.83 135.9 

KLGD (triệu cổ phiếu)  457.22   63.99  

GTGD (tỷ đồng)  9,004.37   775.33  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-15,548,639 125,355 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-376.82 4.78 

Số CP tăng giá 127 64 

Số CP đứng giá 72 199 

Số CP giảm giá 295 90 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SPC 10% bằng tiền 14/10/2020 

BVS 10% bằng tiền 14/10/2020 

CCL 8% bằng tiền 14/10/2020 

HII 15% bằng cổ phiếu 14/10/2020 

NRC 5% bằng cổ phiếu 15/10/2020 

TVS 9% bằng cổ phiếu 15/10/2020 

HCC 19% bằng tiền 15/10/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong muốn tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ 

đồng lên 10.717 tỷ đồng, tức tăng thêm 2.151 tỷ đồng. TPBank sẽ tăng vốn 

theo 2 đợt. Trước đó, TPBank chỉ dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng 

lên 10.200 tỷ đồng trong năm 2020.  

 NTC: CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên  dự kiến phát hành 8 

triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 50%. Giá trị phát hành theo mệnh 

giá 80 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành KCN Nam Tân Uyên tăng vốn điều 

lệ từ 160 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng. 

 HSG: Tập đoàn Hoa Sen ước doanh thu quý IV niên độ 2019-2020 đạt 

8.349 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần quý IV niên độ 2018-2019. 

 CTD: Ông Nguyễn Quốc Hiệp đã gửi đơn từ nhiệm khỏi HĐQT CTCP 

Xây dựng Coteccons. Ông Hiệp là thành viên độc lập của Coteccons kể từ 

đầu năm 2017, đồng thời  cũng là Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng 

Việt Nam. 

 HAX: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh ghi nhận doanh thu thuần quý 

3/2020 đạt 1,741 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Lãi ròng hơn 51 tỷ đồng, 

tăng gấp 3.6 lần quý 3/2019. 

 REE: Tổ chức Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 660.239 cp CTCP 

Cơ điện lạnh . Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 92.355.038 cp (tỷ 

lệ 29,79%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2020. 

 MHC: CTCP Thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á đã mua 158.240 

cp CTCP MHC, nâng lượng sở hữu từ 2.067.240 cp (tỷ lệ 4,99%) lên 

2.225.480 cp (tỷ lệ 5,37%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện 

ngày 8/10/2020. 

 THI: Ông Cao Hoàng Phát, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 

121.262 cp CTCP Thiết bị điện. Giao dịch thực hiện từ 14/9 đến 

10/10/2020. 

 DBC: Dabaco dự báo giá thịt lợn vẫn cao trong 2021. Ban lãnh đạo 

Dabaco nhận định tiến độ tái đàn tại Việt Nam chậm hơn dự kiến do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19. Mặt khác, việc nhập khẩu lợn đông lạnh từ các 

nguồn khác chỉ đáp ứng được 5% thị trường tiêu thụ nội địa dẫn đến giá thịt 

lợn vẫn cao trong giai đoạn 2020-2021.   

 VPG: CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát ghi nhận doanh thu 9 

tháng đạt 1.471 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32,5 tỷ đồng. So với kế hoạch 

năm 2020 ,công ty đã hoàn thành 57% chỉ tiêu doanh thu và 76% chỉ tiêu 

đề ra. 

TIN SÀN HOSE 

 VTP: Tập đoàn Viettel sẽ tổ chức bán đấu giá 4,98 triệu cổ phiếu Viettel 

Post với mức giá khởi điểm 104.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khởi 

điểm hơn 522 tỷ đồng. Hiện tại, Viettel đang nắm giữ 55,49 triệu cổ phiếu 

VTP, tương ứng tỷ lệ sở hữu 66,81%.  

 VRG: CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam ghi 

nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. 

Lãi sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 9,5% so với quý 3 năm ngoái. 

 VIB: vợ Giám đốc tài chính – đăng ký mua 2,4 triệu cp Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam. Trước giao dịch bà Linh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2020. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 31.6 NTP 2.00 

SSI 13.8 SHS 1.94 

VCB 12.2 PVS 0.88 

DCM 11.7 AMV 0.54 

GAS 9.4 IDV 0.42 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (183.8) SHB (0.84) 

MSN (88.6) TNG (0.29) 

VRE (25.0) CIA (0.21) 

DIG (21.3) TXM (0.21) 

VNM (17.8) SED (0.21) 

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 

 Ngân sách Nhà nước chi gần 18.000 tỷ đồng 

phòng chống COVID-19. Trong đó, 4,92 nghìn tỷ 

đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng 

chống dịch; 12,57 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 

triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch. Cũng theo 

báo cáo, NSNN đã thực hiện xuất cấp khoảng 16,2 

nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho 

nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt 

đầu năm. 

 Sớm có quy định khuyến khích tập trung, tích tụ 

đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Chính phủ đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung 

dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết 

vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và thí điểm 

tập trung, tích tụ đất đai. 

 Đổ xô đầu tư điện gió ở Gia Lai. Nhiều nhà đầu tư 

đang đổ vốn vào điện gió ở Gia Lai với công suất lên 

đến hàng ngàn MW. Với tốc độ gió ở nhiều khu vực 

đạt từ 6 - 8 m/s, Gia Lai đang sở hữu nguồn năng 

lượng gió dồi dào để thu hút những nhà đầu tư, đóng 

góp nguồn điện đáng kể cho quốc gia cũng như tăng 

thu ngân sách.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư 

nợ chung. Đến cuối tháng 7/2020, tín dụng đối với lĩnh 

vực bất động sản tăng 4,84% so với cuối năm 2019 (cao 

hơn mức tăng trưởng tín dụng chung là 3,45%), chiếm 

19,7% tổng dư nợ tín dụng. Báo cáo của NHNN cũng nêu 

cụ thể tình hình tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực đầu 

tư kinh doanh chứng khoán qua các năm, đến cuối tháng 

8/2020, giảm 10,35%, chiếm 0,32%. 

 Việt Nam ngày càng phải nhập nhiều than, khí. Bộ 

Công Thương cho biết, từ nay đến 2030, Việt Nam sẽ 

tăng rất mạnh nhập khẩu than, khí và các loại năng lượng 

sơ khai để đáp ứng nhu cầu phát triển, nên cần nghiêm 

túc tính đến việc xây dựng chiến lược dài hạn về nhập 

khẩu điện cũng như giải bài toán quy hoạch quốc gia khi 

nhập khẩu ròng năng lượng. 

 Có 10/12 bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn 

ODA. Đại diện Bộ Tài chính cho biết tổng số các bộ đề 

nghị giảm kế hoạch vốn là 4.717 tỷ đồng và có 10/12 bộ, 

ngành cam kết hoàn thành giải ngân sau khi điều chỉnh 

giảm một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn. Thời gian qua 

các bộ tập trung giải ngân tiếp dự toán của năm 2019 và 

phần vốn được kéo dài, chuyển nguồn, giá 2.671 tỷ đồng. 



TIN VĨ MÔ 

 Du lịch Hương Giang chuẩn bị lên sàn. HNX đã chấp thuận cho CTCP Du lịch Hương Giang (HGTour) được đưa 20 triệu cổ 

phiếu lên giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán HGT. Ngày giao dịch đầu tiên 15/10/2020. Giá tham chiếu trong ngày giao 

dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 Chứng khoán IB đổi tên và chuyển sàn. Theo đó, Công ty quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhằm 

thống nhất nhận diện thương hiệu giữa tên gọi và mã chứng khoán niêm yết trên sàn, cơ cấu cổ đông và ban lãnh đạo của Công 

ty không có sự thay đổi. Kèm theo việc đổi tên, Công ty cũng tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ cho phù hợp với tên gọi mới 

của Công ty. 

 Dòng vốn ngoại vào thị trường cận biên vẫn kém khả quan, Việt Nam không phải ngoại lệ. Theo báo cáo mới đây của 

Chứng khoán SSI, mặc dù một số quĩ đầu tư lớn vẫn duy trì quan điểm khá tích cực với TTCK Việt Nam trong các báo cáo nhà 

đầu tư nhưng chưa nhìn thấy các chuyển biến rõ rệt trong xu hướng dòng tiền chủ động tại Việt Nam. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,838 0.57% 

S&P 500  3,534  1.64% 

Nikkei 225  23,529  -0.13% 

Kospi  2,392  -0.46% 

Hang Sheng  24,650  2.20% 

SET  1,273  0.50% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.15 0.09% 

USD/CNY 6.75 -0.36% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.76 -0.66% 

S&P500 VIX 25.07 0.28% 

 Chứng khoán Mỹ đi lên trên diện rộng, nhóm công nghệ bứt phá khi nhà đầu tư vẫn hi vọng vào cuộc đàm phán gói giải cứu 

kinh tế tại Washington. Dow Jones tăng 0,9%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,6% và 2,6%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại do những lo ngại về nguồn cung tăng trở lại khi các nhà sản xuất bắt đầu phục hồi sau bão. Giá 

dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 3% xuống 39,21 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 3% xuống 41,52 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.923 USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,01% lên 

1.929 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay rơi xuống gần mức đáy 3 tuần. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1814. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

tăng 0,01% lên 1,3065. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 105,35. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Covid-19 tái lây nhiễm ở Trung Quốc sau tuần lễ vàng, Ấn Độ 

vượt 7 triệu ca. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài hơn 1 tuần, Trung 

Quốc phát hiện 4 ca mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng ở Thanh 

Đảo, ghi nhận lây nhiễm từ người bệnh không triệu chứng. Trong 

khi đó, theo số liệu mới nhất được công bố, Ấn Độ đã vượt lên trở 

thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. 

 Thông tin tiêu cực về gói kích thích của Mỹ. Cả Chủ tịch Hạ viện 

Nancy Pelosi và các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện đều 

không chấp nhận lời đề nghị trị giá 1,8 nghìn tỷ USD từ Nhà Trắng. 
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