
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.08% -0.40% 

Giá cuối ngày 944.42 140.33 

KLGD (triệu cổ phiếu)  444.32   46.02  

GTGD (tỷ đồng)  9,190.83   716.68  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-36,503,456 524,992 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-908.05 6.07 

Số CP tăng giá 200 65 

Số CP đứng giá 105 207 

Số CP giảm giá 189 80 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PEN 5% bằng tiền 21/10/2020 

TA9 15% bằng tiền 21/10/2020 

PVP 10% bằng tiền 21/10/2020 

DHA 15% bằng tiền 21/10/2020 

HD8 10% bằng tiền 22/10/2020 

D11 12% bằng tiền 22/10/2020 

CII 10% bằng tiền 22/10/2020 

SBT 5% bằng tiền 23/10/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ghi nhận 9 tháng đạt 

28,3 nghìn tỷ doanh thu hợp nhất, tăng 7,6% so với cùng kỳ.  Lợi nhuận 

trước thuế của đạt 92% kế hoạch đề ra, tương đương mức gần 9.400 tỷ đồng, 

tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ. 

 DRC: Công ty Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng 

đạt  2.539 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, giảm hơn 

13%. 

 VND: CTCP Chứng khoán VNDIRECT ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 

1.372,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy 

kế của VNDIRECT đạt 446,16 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 DPM: Tổng Công ty phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP ghi nhận 9 

tháng đạt 5.832 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 

ngoái và thực hiện được 67% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 597 tỷ 

đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2019 và vượt 41,8% chỉ tiêu lợi nhuận được 

giao cho cả năm 

 HCM: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ghi nhận doanh 

thu 9 tháng đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 

83% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 393 tỷ đồng, tăng 29% 

so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 87% kế hoạch 

 VFG: CTCP Khử trùng Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 

gần 623 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi 46,4 tỷ đồng, 

tăng trưởng 43,2% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2019. 

 NT2: CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu quý 3 

đạt 1.153 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Công ty  ghi nhận lỗ gần 6 tỷ 

đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế gần 162 tỷ đồng. 

 TCM: Ông Nguyễn Văn Nghĩa đã mua 1,2 triệu cổ phiếu, nâng lượng 

nắm giữ 6,4 triệu đơn vị, tương đương 10,3% vốn CTCP Dệt may – Đầu tư 

– Thương mại Thành Công . Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 

14/10. 

 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đã mua 39.450 cổ phiếu trong 

số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực 

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

giao dịch, ông Tuấn nắm giữ gần 9,1 triệu cổ phiếu, tương đương 12,9% vốn. 

 YBM: Ông Đỗ Thanh Sơn đã mua 940.192 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 1,4 triệu đơn vị, tương đương 9,8% vốn CTCP Khoáng sản công nghiệp 

Yên Bái . Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 16/10. 

TIN SÀN HOSE 

 KLB: Ngân hàng TMCP Kiên Long ghi nhận 9 tháng  lợi nhuận trước 

thuế đạt 144,6 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ cho vay 

khách hàng tăng 0,9% đạt 33.793 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21,5% 

đạt 39.990 tỷ đồng. 

 TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG báo cáo doanh thu quý III tăng 

11% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.690 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 65 

tỷ đồng, giảm 20% so với quý III/2019 

 FDG: Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng 

nắm giữ lên 2,7 triệu đơn vị, tương đương 20,3% vốn CTCP Docimexco. Ngày 

giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 9/10. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 56.5 SHS 6.82 

HSG 28.1 DP3 1.01 

HPG 18.9 HUT 0.52 

VIC 14.5 VIX 0.24 

DPM 13.9 VCG 0.18 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DIG (492.7) SHB (0.97) 

MSN (282.2) CEO (0.35) 

VPB (67.4) TAR (0.33) 

VHM (67.2) VCS (0.26) 

VNM (50.4) VTC (0.24) 

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 

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực 

vật Việt Nam - CTCP 
04/11/2020 

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính 

Viettel 
11/11/2020 

HSX 

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân 16/10/2020 

Công ty TNHH Một thành viên Xây 

lắp An Giang 
26/10/2020 

 Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tăng mức 

lương cơ sở trong năm 2021. Bên cạnh đó, Chính 

phủ cũng đề nghị chưa điều chỉnh chuẩn nghèo 

trong 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp 

bách khác. 

 Thủ tướng đề nghị Samsung đầu tư mảng bán 

dẫn tại Việt Nam để góp phần khép kín "chuỗi 

sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử" của Tập 

đoàn. Được biết Tập đoàn này đang lựa chọn địa 

điểm cho dự án công nghệ cao, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho Samsung đầu tư dự án. 

 Các hãng bay miễn phí vận chuyển hàng hóa 

cứu trợ tới miền Trung. Các hãng hàng không 

Việt Nam gồm Vietjet Air, Bamboo Airways, 

Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đều sẽ 

tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ 

đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi mưa lũ. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Vốn FDI từ Nhật sẽ tăng tốc sau chuyến đi thăm của 

Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam. 2 Thủ tướng đã 

chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các bộ, 

ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị 

giá gần 4 tỷ USD. Một chuyên gia tư vấn đầu tư Nhật vào 

Việt Nam cho hay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 

nên nhiều thương vụ M&A buộc phải tạm dừng lại nhưng 

chắc chắn sẽ được khởi động theo chiều hướng khác 

trong năm tới. 

 Bội chi ngân sách năm nay có thể tới 5,59% GDP. Ước 

thu ngân sách cả năm khoảng 1,32 triệu tỷ đồng, hụt 

189.200 tỷ đồng (giảm 12,5%) so với dự toán và là mức 

thấp nhất trong 10 năm gần đây. Trong đó, thu tại nhiều 

địa phương đạt thấp, như Hà Nội 58,8%, TP HCM đạt 

58,1%, Hải Phòng đạt 55,1%, Khánh Hòa 51,8%... 

 Thặng dư thương mại tiếp tục tăng lên 17,3 tỷ USD. 

Như vậy, từ đầu năm đến 15/10, quy mô tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 413,18 tỷ USD, tăng 

2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 215,25 tỷ 

USD, nhập khẩu đạt 197,93 tỷ USD. Phần lớn các ngành 

hàng xuất khẩu chủ lực vẫn nỗ lực đàm phán với các nhà 

nhập khẩu để có được đơn hàng xuất khẩu. 

  

TIN VĨ MÔ 

 LPB dừng giao dịch trên UPCoM sau ngày 23/10. HNX thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với gần 977 triệu cổ phiếu của 

LienVietPostBank vào 26/10. Dự kiến đến đầu tháng 11, ngân hàng sẽ chào sàn HoSE. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch 

đầu tiên trên HoSE được xác định bằng bình quân 20 phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM. 

 Chính phủ đặt mục tiêu đưa 3-5 ngân hàng Việt lên sàn chứng khoán nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, 

có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á. 

 Chủ tịch GKM bị phạt hành chính 60 triệu đồng. Theo đó, ông Đặng Việt Lê bị phạt do không thông báo cho HĐQT, Ban 

kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên 

đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28,309 0.40% 

S&P 500  3,443  0.47% 

Nikkei 225  23,621  0.23% 

Kospi  2,366  0.31% 

Hang Sheng  24,569 0.64% 

SET  1,211  0.16% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.39 -0.04% 

USD/CNY 6.68 -0.36% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.76 -0.66% 

S&P500 VIX 29.35 0.58% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực sau khi Chủ tịch Hạ viện cho biết Đảng Dân chủ và Nhà Trắng đã đạt được một số tiến 

bộ trong cuộc đàm phán gói cứu trợ kinh tế mới. Dow Jones tăng 0,4%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,5% và 

0,3%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 đang tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 

gần 0,5% xuống 40,72 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 0,5% xuống 42,65 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và hi vọng về gói viện trợ COVID-19 của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng 

thống sẽ sớm được thông qua. Giá vàng giao ngay tăng 0,26% lên 1.910 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,06% xuống 

1.914 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm do giới đầu tư thận trọng trước kết quả bầu cử Mỹ và COVID-19. Tỷ giá euro so với USD tăng 

0,08% lên 1,1831. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,10% lên 1,2956. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 105,48. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay. Trung Quốc hôm qua 

giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm như kỳ 

vọng của phần lớn nhà giao dịch, giới phân tích. Hiện tại, lãi suất 

cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm tại Trung Quốc lần lượt là 

3,85% và 4,65%. 

 Thụy Điển cấm Huawei và ZTE phát triển mạng 5G vì lý do  

an ninh. Lệnh cấm được ban hành trước khi Thụy Điển mở phiên 

đấu giá băng tần để xây dựng mạng 5G vào tháng 11 tới, trong đó 

toàn bộ 4 công ty được phép tham gia đều là của Thụy Điển. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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