
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.19% 1.25% 

Giá cuối ngày 935.41 138.58 

KLGD (triệu cổ phiếu)  318.70   36.48  

GTGD (tỷ đồng)  6,306.10  484.18 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-15,556,340 -1,307,836 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-656.73 -6.51 

Số CP tăng giá 260 90 

Số CP đứng giá 95 207 

Số CP giảm giá 163 56 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BPC 10% bằng tiền 04/11/2020 

HU6 8% bằng tiền 04/11/2020 

SRA 
40% bằng cổ phiếu 

20% bằng tiền 
05/11/2020 

SB1 8,4% bằng tiền 05/11/2020 

MBB 15% bằng cổ phiếu 05/11/2020 

PMC 10% bằng tiền 05/11/2020 

BMP 28,4% bằng tiền 07/11/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VNM: CTCP Sữa Việt Nam thông qua việc bán toàn bộ 310.099 cổ phiếu 

quỹ. Tạm tính theo thị giá hiện nay, số cổ phiếu quỹ mà Vinamilk đưa ra bán 

có giá trị khoảng 33 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc 

làm thủ tục để bán chậm nhất ngày 31/12/2020. 

 BCM: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp sẽ nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng lô đất trên từ Becamex IJC với giá 799,05 tỷ 

đồng. Hiện, Becamex là công ty mẹ nắm giữ 78,8% vốn Becamex IJC. 

 D2D: Công ty Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 ghi nhận doanh thu 

quý III chỉ còn hơn 63 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước và lợi 

nhuận sau thuế còn hơn 34 tỷ đồng, giảm 78%. 

 SBT: CTCP Thành Thành Công Biên Hòa đăng ký mua 10 triệu cổ 

phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai. Giao dịch dự kiến thực hiện theo 

phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 5/11 đến 4/12/2020. Nếu giao dịch 

thành công, SBT nâng lượng sở hữu cổ phiếu GEG lên 19,82 triệu đơn vị 

tương ứng tỷ lệ 7,31% và trở thành cổ đông lớn của Điện Gia Lai. 

 HPG: Sản lượng bán hàng tháng 10 của Hòa Phát đạt 383.000 tấn thép, 

giảm 26,6% so với tháng trước và thấp nhất kể từ tháng 5. Trong đó, phôi 

thép là 133.000 tấn, giảm 21,8% so với tháng trước; thép thành phẩm 250.000 

tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và giảm 29% so với tháng trước. 

 MWG: Chuỗi nhà thuốc An Khang vẫn tiếp tục thua lỗ gần 3.8 tỷ trong 

quý 3/2020. Sau hơn 2 năm về chung nhà, MWG hiện ghi nhận gần 9,4 tỷ 

thua lỗ tại chuỗi An Khang. Đây là phần lỗ tương ứng với 49% cổ phần mà 

MWG nắm giữ.  

 TLD: Bà Nguyễn Thị Bích Hương, người có liên quan đến người quản 

trị công ty đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Đô thị Thăng Long qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, 

từ ngày 5/11 đến 4/12. 

 CMX: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Bùi Đức Cường đã 

mua 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 

9/10 đến 2/11. Sau giao dịch, ông Cường nâng lượng nắm giữ lên 2,2 triệu 

cổ phiếu, tương đương 7,3% vốn CTCP Camimex Group. 

 PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh thu quý 

3 đạt gần 1.316 tỷ đồng, tăng 232%. Lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, 

tăng 173% so với cùng kỳ.  

 DXG: Dragon Capital đã mua 540.000 cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh, 

nâng lượng nắm giữ lên 98,6 triệu đơn vị, tương đương 19% vốn. Ngày giao 

dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/10. 

TIN SÀN HOSE 

 CTR:  Viettel sẽ bán đấu giá xấp xỉ 7,75 triệu cổ phiếu CTR, tương ứng 

11% vốn điều lệ công ty. Hiện tại, Viettel đang nắm giữ 73,22% cổ phần 

CTR. Tính theo mức giá 47.500 đồng/cp hiện nay, quy mô bán vốn CTR của 

Viettel vào khoảng 368 tỷ đồng. 

 TNS: Ngày 30/10, Thành viên HĐQT Bùi Quốc Khánh đã nhận chuyển 

nhượng 150.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 150.132 đơn vị, tương 

đương 0,7% vốn CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings. 

 VIX: CTCP Tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ đã mua 545.500 cổ phiếu, nâng 

lượng nắm giữ lên 6,8 triệu đơn vị, tương đương 5,4% vốn CTCP Chứng khoán 

VIX. Ngày trở thành cổ đông lớn là 30/10. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

SBT 11.2 SHS 3.41 

GVR 7.4 TNG 0.53 

BVH 6.9 NTP 0.29 

IMP 4.6 PHP 0.15 

HSG 4.4 IDV 0.11 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN (211.0) SD9 (2.40) 

HPG (172.7) SD6 (2.21) 

VHM (56.8) AMV (1.61) 

VRE (52.9) TAR (1.14) 

GAS (47.8) SLS (0.96) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại 

Nông nghiệp Việt Nam 
16/11/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que 

hàn 
06/11/2020 

Tổng Công ty IDICO – CTCP 27/11/2020 

 Mua sắm trên chợ mạng tại Việt Nam tăng kỷ lục. 

Hiện có khoảng 44,8 triệu dân từng tham gia mua 

sắm trực tuyến ít nhất một lần trong năm. Thị trường 

TMĐT bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng từ 2,2 tỷ 

USD năm 2013 lên 10,08 tỷ USD năm 2020, đóng 

góp 4,9% doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của 

cả nước. 

 EVN không được tăng giá điện. Văn phòng Chính 

phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng 

Ban Chỉ đạo điều hành giá về điều hành giá điện 

những tháng còn lại năm 2020. Theo đó Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam thực hiện giữ ổn định giá điện, 

không thực hiện điều chỉnh tăng giá. 

 Bộ trưởng GTVT hứa sẽ có hơn 300 km cao tốc 

cho miền Tây. Bộ GTVT đang tập trung nghiên cứu 

7 tuyến đường cao tốc cho vùng ĐBSCL, qua đó lựa 

chọn đoạn, tuyến quan trọng để đầu tư trong 5 năm 

tới, hết nhiệm kỳ 2021-2025 có thể nâng tỷ lệ giao 

thông cao tốc ở khu vực ĐBSCL từ hơn 40 km lên 

hơn 300 km. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chủ tịch VCCI lo ngại mục tiêu cao sẽ gây bất ổn vĩ 

mô. Việc đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 6,5-7% 

trong 5 năm tới, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 – 

5.000 USD vào năm 2025 sẽ cần phải có rất nhiều nỗ lực. 

Đặt ra mục tiêu cao sẽ thúc đẩy cả hệ thống nỗ lực hơn, 

nhưng cũng sẽ gây sức ép lên các chính sách tài khóa và 

tiền tệ, và có thể đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn 

vĩ mô như đã từng xảy ra trong quá khứ, ông cho biết. 

 Việt Nam dẫn đầu tốc độ phát triển kỹ thuật số khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong các lĩnh vực cụ 

thể, Việt Nam đều ghi nhận mức tăng cao, nhận dạng kỹ 

thuật số là lĩnh vực đạt mức điểm cao nhất. GSMA nhận 

định, Việt Nam đã cải tiến mạnh mẽ các "thành tố kết 

nối" sau khi ra mắt và mở rộng nhanh chóng mạng 4G 

trong những năm qua. Ngoài ra còn có sự đóng góp của 

những cải tiến về nhận dạng số, công dân số và phong 

cách số. 

 Xuất khẩu chuyển biến tích cực, vẫn tiếp tục giữ mức 

tăng dương. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 

10 tháng năm 2020 ước tính đạt 439,8 tỉ USD, tăng 2,6% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 229,2 

tỉ USD, tăng 4,7%. 



TIN VĨ MÔ 

 Tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất gần 3 năm trong tháng 10. Cụ thể, khối tự doanh mua vào 224,6 triệu cổ phiếu, trị 

giá 6.960 tỷ đồng, trong khi bán ra 169 triệu cổ phiếu, trị giá 55.447 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng lên đến 2.121 tỷ đồng, tương 

ứng khối lượng mua ròng là 55,4 triệu cổ phiếu. Đây cũng là tháng mua ròng mạnh nhất kể từ khi có dữ liệu của khối tự doanh 

kể từ tháng 1/2018. 

 Một công ty con của Containier Việt Nam sắp lên HNX với giá 18.600 đồng/cp. HNX thông báo hơn 12,1 triệu cổ phiếu 

GIC của CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 6/11 với giá tham chiếu 18.600 đồng/cp. 

 Một công ty xây dựng sắp hủy niêm yết trên HNX để cơ cấu lại. Ngày 9/11 tới đây, hơn 12,5 triệu cổ phiếu VE9 sẽ chính 

thức hủy niêm yết trên sàn HNX. Trước đó, nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết, công ty có mua lại 500.000 

cp quĩ, tuy nhiên số cổ phần này chỉ tương ứng 4,1% tổng số lượng cp VE9 đang lưu hành. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  27,480  2.06% 

S&P 500  3,369  1.78% 

Nikkei 225 23,725  1.85% 

Kospi  2,364  0.89% 

Hang Sheng  24,940  1.96% 

SET  1,221  1.59% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93.34 -0.84% 

USD/CNY 6.68 -0.18% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.94 6.90% 

S&P500 VIX 35.55 -4.26% 

 Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh mẽ khi nhà đầu tư hi vọng cuộc bầu cử tổng thống sẽ có một người thắng cuộc rõ ràng, 

kịch bản trì hoãn và tranh cãi sẽ không xảy ra. Dow Jones tăng 2,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng thêm lần lượt 

1,8% và 1,9%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung đang được cắt giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng gần 3% lên 

37,68 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 2% lên 39,85 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trở lại ngưỡng 1.913 USD/ounce khi đồng USD trượt giá. Giá vàng giao ngay tăng 0,29% lên 1.913 

USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,26% lên 1.915 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trên thị trường quốc tế khi giới đầu tư nghiêng về chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ. Tỷ giá 

euro so với USD tăng 0,43% lên 1,1761. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,51% lên 1,3131. Tỷ giá USD so với yen 

Nhật tăng 0,01% lên 104,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc chặn đứng đợt IPO 35 tỷ đô của Ant Group tại 

Thượng Hải và Hồng Kông. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với 

hãng tin Bloomberg, 4 cơ quan quản lý tài chính đứng đầu là Ngân 

hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã có cuộc gặp với các lãnh 

đạo nói trên của Ant. Tại cuộc gặp, nhóm lãnh đạo của Ant Group 

đã được thông báo rằng công ty này sẽ đối mặt với sự kiểm soát 

nghiêm ngặt hơn và chịu ràng buộc về vốn cũng như đòn bẩy tương 

tự như các ngân hàng. 

 Bầu cử Mỹ: Ông Biden đang dẫn trước với 91 phiếu đại cử tri, 

ông Trump có 67 phiếu. Các bang chiến trường có tác động mạnh 

nhất và cần theo dõi nhiều nhất chính là: Florida, Ohio, North 

Carolina, Georgia và Texas, bang có tới 38 phiếu đại cử tri. Ông 

Trump cần phải chiến thắng gần như tất cả các bang này và hiện 

các con số đang nghiêng về ông ở Florida trong khi ông Biden có 

lợi thế ở Ohio. 
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