
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.09% 1.88% 

Giá cuối ngày 950.8 139.03 

KLGD (triệu cổ phiếu)  428.24   55.60  

GTGD (tỷ đồng)  8,550.86   776.33  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-12,221,200 119,295 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-420.93 1.38 

Số CP tăng giá 137 48 

Số CP đứng giá 73 208 

Số CP giảm giá 286 96 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KSB 20% bằng cổ phiếu 27/10/2020 

HTL 20% bằng tiền 27/10/2020 

TCL 30% bằng tiền 27/10/2020 

VSC 15% bằng tiền 27/10/2020 

TCT 15% bằng tiền 28/10/2020 

DCM 6% bằng tiền 28/10/2020 

SMB 50% bằng tiền 28/10/2020 

TIG 10% bằng cổ phiếu 28/10/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TCB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam ghi nhận 

lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 10.700 tỷ và doanh thu đạt 19.300 tỷ; tăng 

lần lượt 20,9% và 33,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

 NKG: CTCP Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt gần 

3.376 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2019. Lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 

82,6 tỷ đồng – đạt mức tăng gấp hơn 13 lần lợi nhuận đạt được quý 3 năm 

ngoái. 

 DGC: CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh quý 4/2020 với tổng doanh thu hợp nhất 1.750 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế 240 tỷ đồng. So với thực hiện cùng kỳ năm trước, kế hoạch của 

DGC ghi nhận mức tăng trưởng 21% về doanh thu và tăng 38% về lợi nhuận. 

 MSN: Mitsubishi Materials Corporation sẽ đăng ký mua gần 110 triệu 

cổ phần phổ thông Masan High-Tech Materials phát hành mới theo 

phương thức chào bán riêng lẻ. Tổng giá trị tiền mặt là 90 triệu USD. Sau 

khi hoàn tất, MMC sẽ nắm giữ 10% vốn cổ phần và trở thành cổ đông lớn 

thứ hai của MSR. 

 LDG: CTCP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu quý 3 gấp hơn 2 lần cùng 

kỳ, đạt 732 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 93%, còn 10,2 tỷ đồng. 

 BWE: CTCP Nước và Môi trường Bình Dương ghi nhận doanh thu quý 

3 đạt 740,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế 

139,6 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ. 

 HHS: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 

140 tỷ đồng, tăng 96% so với quý 3/2019. Công ty báo lãi sau thuế 59,5 tỷ 

đồng, tăng 145% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2019. 

 MBB: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lưu Trung Thái đã 

mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh từ ngày 21/10 đến 23/10. 

Sau giao dịch, ông Thái nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu. 

 AGG: Hourai Consulting Ltd đã bán 100.000 cổ phiếu qua phương thức 

khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/9 đến 6/10. Hiện công ty nắm giữ 

422.253 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Masakazu Yamaguchi là Giám 

đốc Hourai Consulting Ltd và Thành viên HĐQT An Gia. 

 HPG: Theo BCTC hợp nhất quý III/2020, doanh thu thuần từ nông 

nghiệp của Hòa Phát đạt 2.791 tỷ đồng, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm 

trước. Lợi nhuận sau thuế mảng này hơn 455,5 tỷ đồng, tăng 4,4 lần. Mảng 

nông nghiệp của Hòa Phát sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, chăn 

nuôi bò và chăn nuôi gia cầm. 

TIN SÀN HOSE 

 FOX: CTCP Viễn thông FPT đạt 2.872 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 

8,9% so với quý 3/2019.  Lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 419,2 tỷ đồng, tăng 

trưởng 15,8% so với quý 3/2019. 

 PVS: Từ ngày 22/9 đến 21/10, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường 

không mua cổ phiếu nào trong số 195.000 đơn vị do thị trường chưa thuận 

lợi. Ông Cường giữ nguyên lượng nắm giữ 5.019 cổ phiếu PVS . 

 FID: Bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm lượng 

nắm giữ còn gần 2,1 triệu đơn vị, tương đương 8,8% vốn CTCP Đầu tư và Phát 

triển Doanh nghiệp Việt Nam. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 

20/10. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM 39.1 SHS 4.65 

FUEVFVND 12.5 BAX 1.60 

BVH 7.7 DNM 0.72 

VPB 5.6 PVS 0.72 

VHC 5.1 VCS 0.71 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN (154.4) VCG (3.25) 

VHPG (114.9) BVS (1.58) 

VIC (59.7) NTP (1.13) 

VSC (57.7) SHB (0.87) 

VCB (34.5) MCF (0.23) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh 

Bình 
12/11/2020 

HSX 
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que 

hàn 
06/11/2020 

 Đường sắt lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng vì dịch 

COVID-19 và bão lũ. Toàn hệ thống chỉ phục vụ 

khoảng hơn 3 triệu lượt khách lên tàu, tương đương 

45,7% cùng kỳ năm 2019, doanh thu chín tháng đầu 

năm đã giảm 34,2%. Ngành đường sắt chỉ còn dư 

địa một phần ở phân khúc các tuyến đường ngắn, 

trung bình và sẽ đẩy mạnh khai thác tàu hàng. 

 Đề xuất đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng phát triển hành 

lang đường thủy và logistics ở TP HCM, thành phố 

Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền 

Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, với 

mục tiêu là nâng cấp hạ tầng 2 hành lang đường thủy 

tại khu vực phía Nam. Đây là một trong 

những khoản đầu tư phát triển hệ thống đường thủy 

nội địa lớn nhất từ trước đến nay. 

 Ngành xi măng có “hưởng lợi” kép? 8 tháng đầu 

năm 2020, sản lượng sản xuất của các nhà máy trong 

ngành xi măng đạt 63,6 triệu tấn, chỉ giảm nhẹ 2% 

so với cùng kỳ năm 2019. Ít chịu ảnh hưởng từ đại 

dịch, hưởng lợi từ chủ trương đẩy mạnh đầu tư công 

của Chính phủ, ngành xi măng được đánh giá sẽ có 

những bước phát triển mạnh trong thời gian tới. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 23,5 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng, 

bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn giải ngân 

ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ. Cụ thể, 

có 2.100 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, giảm 32,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 

mới đạt 11,66 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 

2019. 

 Dự kiến vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 là 2.750 

nghìn tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách Trung ương: 

1.380.000 tỷ đồng, bao gồm: vốn nước ngoài 300.000 tỷ 

đồng; vốn trong nước 1.080.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư 

công sẽ tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt của 

nền kinh tế, các dự án quan trọng quốc gia, công trình 

trọng yếu... 

 Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng mạnh. 14/16 ngân hàng 

đã công bố tài chính quý 3/2020 đều ghi nhận nợ xấu tăng 

trong 9 tháng đầu năm, trong đó có cả những ngân hàng 

lớn như Vietcombank, Sacombank, MBBank, ACB, 

VPBank. Trong khi vừa phải chuẩn bị đương đầu mới 

khối nợ xấu mới có thể bùng lên trong tương lai, các ngân 

hàng cũng đang phải chật vật với việc phát mãi, bán đấu 

giá tài sản đảm bảo, ….để thu hồi nợ, xử lý nợ xấu cũ. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Cổ phiếu VIB giao dịch đầu tiên trên HOSE từ ngày 10/11 với 924 triệu cổ phiếu. HĐQT ngân hàng hiện chưa công bố giá 

tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. VIB sẽ hủy đăng kí giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 30/10. 

 VN-Index giảm sâu hơn 10 điểm, nhiều Công ty chứng khoán vẫn nhận định lạc quan. BVSC duy trì quan điểm cho rằng 

thị trường sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự 980-990 điểm trong ngắn hạn. Trong khi đó, CTCK KIS cho rằng 

hiện tượng chốt lời khiến rủi ro điều chỉnh giá tăng trong ngắn hạn. BSC đánh giá áp lực chốt lời tại các vùng cao điểm đang 

lớn dần. Dù vậy, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ chưa thể giảm sâu và vẫn duy trì trên 940 điểm trong những phiên tới. 

 Nâng chuẩn công ty đại chúng từ năm 2021. Luật mới nâng điều kiện công ty đại chúng về vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 

tỷ đồng và sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu cổ đông có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu 

tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Theo Công ty Chứng khoán SSI, quy định này nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm quy 

mô và tính đại chúng của công ty. Đây là nền tảng ban đầu để cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 27,685 -2.29% 

S&P 500  3,401  -1.86% 

Nikkei 225  23,423 -0.30% 

Kospi  2,342  -0.08% 

Hang Sheng  24,919 0.54% 

SET  1,208  -0.46% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.99 -0.06% 

USD/CNY 6.71 0.42% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.83 1.77% 

S&P500 VIX 32.46 17.82% 

 Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ khi số ca dương tính COVID-19 tăng nhanh lên kỉ lục mới trong những ngày cuối tuần 

qua. Hi vọng về một gói cứu trợ kinh tế trước ngày bầu cử cũng ngày càng mờ nhạt dần. Dow Jones sụt 2,3%, S&P 500 và 

Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 1,9% và 1,6%.  

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do số các ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong khi nhu cầu vẫn rất yếu. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI giảm hơn 2% xuống 38,82 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 2% xuống 40,77 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay không có nhiều biến động. Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.904 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai 

của Mỹ không đổi chủ yếu quanh mức 1.905 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến xấu tại Mỹ và châu Âu. Tỷ giá euro so với USD đạt 

1,1808. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,3014. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 104,84. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ant Group được định giá 310 tỷ USD. Đại gia thanh toán trực 

tuyến Trung Quốc Ant Group vừa công bố mức giá IPO cho thương 

vụ niêm yết song song trên hai sàn Hong Kong và Thượng Hải. Đó 

là 80 đôla Hong Kong (10,32 USD) và 68 nhân dân tệ (10,13 USD). 

Điều này đồng nghĩa hãng sẽ huy động 34,1 tỷ USD từ IPO - lớn 

nhất thế giới và định giá công ty tại 310 tỷ USD. 

 Chi tiêu ngân sách giữa mùa dịch tăng vọt, nợ công thế giới tăng 

đến 125% GDP. Giữa lúc các nước trên thế giới tăng cường chi 

tiêu tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế trong mùa dịch Covid-19, nợ 

công trên thế giới cũng phình to lên mức cao chưa từng thấy. Tỷ lệ 

nợ trên tổng sản lượng trong nước (GDP) của các nền kinh tế phát 

triển sẽ đạt mức kỷ lục 125% trong năm 2021. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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