
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.27% 1.58% 

Giá cuối ngày 942.76 139.66 

KLGD (triệu cổ phiếu)  470.50   62.77  

GTGD (tỷ đồng)  9,406.61   974.41  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,419,740 449,954 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-267.17 8.29 

Số CP tăng giá 184 74 

Số CP đứng giá 87 194 

Số CP giảm giá 223 85 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PSE 8% bằng cổ phiếu 16/10/2020 

HC1 10% bằng tiền 16/10/2020 

PSE 8% bằng tiền 16/10/2020 

AAA 5% bằng cổ phiếu 19/10/2020 

SLS 70% bằng tiền 19/10/2020 

MWG 15% bằng tiền 19/10/2020 

VCF 25% bằng tiền 19/10/2020 

BVH 8% bằng tiền 20/10/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MBB: Ngân hàng TMCP Quân đội  báo lãi 8.134 tỷ đồng trong 9 tháng 

đầu năm, tăng 6,8%; riêng ngân hàng mẹ đạt 7.369 tỷ, tăng 4% so với cùng 

kỳ.  Thu thuần từ kinh doanh của MB đạt gần 19.650 tỷ đồng, tăng 9,4% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 SMC: Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu 

thuần quý 3 đạt  gần 4.132 tỷ đồng giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 

ngoái.  Lãi sau thuế 100 tỷ đồng cao gấp 2,8 lần quý 3/2019. 

 CLC: CTCP Cát Lợi ghi nhận doanh thu quý 3 đạt đạt 528,3 tỷ đồng, 

tăng 8,3% so với cùng kỳ.  Lãi sau thuế 41,2 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 3 

năm ngoái. 

 PGD: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ghi 

nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 1.873,7 tỷ đồng giảm 12,4% so với cùng 

kỳ.  LNST đạt hơn 89 tỷ đồng, tăng 33% so với quý 3/2019. 

 FMC: CTCP Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 

1.620 tỷ đồng, tăng 44,7% so với quý 3 năm ngoái.  Lợi nhuận sau thuế đạt 

70,3 tỷ đồng, giảm 7,9% so với quý 3 năm ngoái. 

 YEG: Tập đoàn Yeah1 đã bán 1,77 triệu cổ phiếu quỹ với giá 50.900 

đồng/cp, thu về 90 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Như vậy, Yeah1 đã chịu lỗ 51,6 tỷ cho giao dịch bán cổ phiếu quỹ. 

 CMX: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Huỳnh Văn Tấn đăng ký 

bán thỏa thuận 105.353 cổ phiếu vào ngày 13/10. Sau giao dịch, ông Tấn 

dự kiến nắm giữ 953.530 cổ phiếu, tương đương 3,1% vốn.  

 HBC: Cố vấn cao cấp Lê Viết Hưng đã bán thỏa thuận 900.000 cổ phiếu, 

giảm lượng nắm giữ còn gần 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1% vốn Tập 

đoàn Xây dựng Hòa Bình . 

 PET:  Ông Phùng Tuấn Hà đã mua hơn 2 triệu cổ phiếu, nâng lượng 

nắm giữ lên 4,5 triệu đơn vị, tương đương 5,3% vốn Tổng CTCP Dịch vụ 

Tổng hợp Dầu khí. Thời gian thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu 

và trở thành cổ đông lớn từ 31/8 đến 14/9. 

 BWE: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phong đăng ký mua 1 triệu cổ 

phiếu từ ngày 20/10 đến 18/11. Sau đó, ông Phong dự kiến nâng lượng nắm 

giữ lên 3 triệu cổ phiếu CTCP Nước – Môi trường Bình Dương. 

 TCM: Ông Nguyễn Văn Nghĩa đã mua 492.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 5,2 triệu đơn vị, tương đương 8,4% vốn CTCP Dệt may – Đầu tư – 

Thương mại Thành Công. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% 

là 13/10. 

 

TIN SÀN HOSE 

 AGP: Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ghi nhận doanh thu 

thuần 9 tháng đầu năm 2020 đạt 361 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ, LNST 

đạt hơn 22 tỷ đồng tăng 15,8% so với 9 tháng đầu năm 2019 tương đương EPS 

đạt 1.727 đồng. 

 HBH: Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần 

quý 3 đạt 93 tỷ đồng tăng 17,7% so với cùng kỳ. Lãi ròng 8,8 tỷ đồng tăng 

20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 DHN: Bà Đỗ Thị Nga đã mua 314.545 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

557.839 cổ phiếu CTCP Dược phẩm Hà Nội, tương đương 8,9% vốn. Ngày 

trở thành cổ đông lớn là 14/10. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 62.6 SHB 3.55 

CTG 49.8 PVS 2.33 

HPG 38.1 SHS 2.32 

VNM 28.8 DTD 1.37 

GVR 26.7 NTP 1.04 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN (255.0) VGS (1.44) 

SAB (56.0) VCS (0.95) 

OVT (37.0) SLS (0.55) 

VPB (31.8) SRA (0.29) 

CII (29.1) AMV (0.13) 

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 

 Chưa chốt thời điểm bỏ hộ khẩu giấy. Việc bỏ sổ 

hộ khẩu giấy còn nhiều ý kiến khác nhau nên dự thảo 

Luật Cư trú (sửa đổi) đưa ra 2 phương án trình Quốc 

hội quyết định. Đa số ý kiến tán thành việc thay đổi 

phương thức quản lý cư trú mới và nhất trí quy định 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021, có ý kiến 

đề nghị thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/1/2022. 

 Xuất khẩu sắn dự báo giảm do nhu cầu của 

Trung Quốc yếu. Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất 

khẩu sắn lát và tinh bột sắn trong tháng tới sẽ trầm 

lắng do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc yếu, giá 

xuất khẩu ít khả năng tăng như các tháng trước khi 

các nhà máy vào vụ mới, khiến nguồn cung tăng lên. 

 Hòa Bình kêu gọi ADB đầu tư dự án 90 triệu 

USD. ADB đang cân nhắc đầu tư dự án xây dựng và 

nâng cấp hạ tầng du lịch Hồ Hòa Bình. Theo qui 

hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến 

năm 2030 định hướng đưa Khu du lịch hồ Hòa Bình 

trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh, là một 

trong 12 khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng 

trung du miền núi Bắc Bộ. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN nói gì về chính sách điều hành trong thời gian 

tới? NHNN cho biết sẽ tiếp tục đáp ứng đầy đủ, kịp thời 

nhu cầu thanh khoản của nền kinh tế, ổn định thị trường 

ngoại hối, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm lãi suất. 

Trong trung hạn, NHNN sẽ hiện đại hóa công cụ chính 

sách tiền tệ, giảm tình trạng đô la hóa, đẩy mạnh thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

 Thu ngân sách ngành Thuế đạt mức thấp nhất trong 

10 năm qua. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, ước thu 

ngân sách 9 tháng qua chỉ đạt 66,4% dự toán, bằng 93% 

so với cùng kỳ. Nếu diễn biến không được cải thiện, thu 

ngân sách quý 4 không hồi phục được, dự báo thu ngân 

sách năm 2020 sẽ hụt lớn so với dự toán. 

 Cú hích quan trọng thu hút đầu tư. Luật Đầu tư mới 

đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm kích thích, thúc 

đẩy quá trình thu hút vốn đầu tư trong nhiều lĩnh vực. 

Luật Đầu tư 2020 có những thay đổi đáng chú ý về các 

chính sách ưu đãi đầu tư, được kỳ vọng sẽ mang lại làn 

gió mới cho các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là các 

doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển 

sản xuất sang Việt Nam sau đại dịch Covid-19. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Mộc Châu Milk sẽ lên UPCoM, chốt quyền tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền. theo Nghị quyết HĐQT công bố ngày 15/10, 

doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn UPCoM. Thời gian giao dịch dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục 

với HNX, VSD và công bố thông tin theo quy định nhưng không muộn hơn ngày 30/3/3021. 

 Chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu, cựu Thành viên HĐQT GTN bị xử phạt. Ngày 12/10/2020,  UBCKNN ban hành Quyết 

định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chew Mei Ying do 

báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch 

 HoSE chấp thuận niêm yết LienVietPostBank với số lượng gần 979 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng là 9.769 tỷ 

đồng. LienVietPostBank có kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ không quá 4,99% vốn. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,429 -0.07% 

S&P 500  3,483  -0.15% 

Nikkei 225  23,502  -0.04% 

Kospi  2,346  -0.68% 

Hang Sheng  24,158  -2.06% 

SET  1,243  -1.66% 

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 26.97 2.16% 

 Chứng khoán Mỹ giảm ba phiên liên tục giữa lo ngại về gói giải cứu. Dow Jones giảm 0,07%, S&P 500 và Nasdaq Composite 

kết phiên giảm lần lượt 0,2% và 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng do số hàng trong kho lưu trữ của Mỹ đã giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 0,5% lên 

41,05 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 1% lên 43,25 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ mặc dù đồng USD vẫn đang ở mức cao. Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.903 USD/ounce. Giá 

vàng kì hạn của Mỹ không đổi ở mức 1.906 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ nhu cầu đầu tư an toàn lên cao. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1707. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD giảm 0,09% xuống 1,2818. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 106,38. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Nhật Bản tăng mạnh trợ cấp để các công ty chuyển dịch sản 

xuất đến Đông Nam Á. Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 50% 

chi phí chuyển dịch sản xuất tới các quốc gia thuộc ASEAN cho 

các công ty lớn và 2/3 chi phí đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ. 

Khoản trợ cấp áp dụng cho các sản phẩm có xu hướng tập trung sản 

xuất ở một quốc gia cụ thể. Mục đích của chương trình là khuyến 

khích các công ty mở rộng sản xuất ở nhiều quốc gia chứ không 

phải lôi kéo họ rời bất kỳ quốc gia nào. 

 Giới chức Mỹ vẫn bất đồng về gói cứu trợ liên quan đến Covid-

19. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ chính phủ và các nghị sĩ Dân 

chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ liên quan đến đại 

dịch 

Highlight 
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