
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.00% 0.04% 

Giá cuối ngày 983.26 146.85 

KLGD (triệu cổ phiếu)  500.11   56.67  

GTGD (tỷ đồng)  10,703.21  926.74 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,138,240 -1,035,410 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

399.2 -19.75 

Số CP tăng giá 254 83 

Số CP đứng giá 92 200 

Số CP giảm giá 176 70 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HTC 3% bằng tiền 20/11/2020 

PVS 10% bằng tiền 20/11/2020 

SDC 10% bằng tiền 23/11/2020 

LIX 30% bằng tiền 23/11/2020 

CMG 10% bằng tiền 23/11/2020 

TIX 12,5% bằng tiền 24/11/2020 

PVC 4,5% bằng tiền 24/11/2020 

QTC 18% bằng tiền 25/11/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 REE: Ngân hàng HSBC  cung cấp tín dụng và tài trợ thương mại cho 2 

công ty của Cơ điện Lạnh là REE SE và REEPRO, tổng trị giá hơn 800 tỷ 

đồng. Trong đó khoản 660 tỷ đồng là khoản vay dài hạn, cho REE SE vay để 

đầu tư vào dự án điện năng lượng mặt trời. 

 NKG: Thép Nam Kim thông qua việc đầu tư kho hàng tập trung và di 

dời phân xưởng ống thép. Tổng diện tích đầu tư khoảng 4 ha. Tổng mức 

đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là mua đất và xây dựng mới 

hoặc mua lại các doanh nghiệp đang hoạt động, thời gian trong quý I/2021. 

 CTD: CTCP Xây dựng Coteccons đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó 

Tổng Giám đốc của ông Từ Đại Phúc, người đã 18 năm gắn bó với doanh 

nghiệp. Ông Phúc là một trong những công thần dưới thời cựu Chủ tịch 

Nguyễn Bá Dương. 

 NVL:  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sẽ phát hành 379,550 cp 

cho Citigroup Global Markets Limited để chuyển đổi 5 trái phiếu quốc tế 

với giá chuyển đổi là 60,000 đồng/cp. Ngày chuyển đổi vào 16/11/2020. Sau 

khi phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm gần 4 tỷ đồng, từ 9,857 

tỷ đồng lên mức 9,861 tỷ đồng. 

 PGC: MB Capital đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

5,6 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 23/11 đến 22/12.  

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

công ty đã bán 1,3 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển 

Đô thị Thăng Long, nắm giữ còn 5 đơn vị. Giao dịch thực hiện qua phương 

thức khớp lệnh, từ ngày 2/11 đến 1/12. 

 NAF: Endurance Capital Vietnam 1 Limited đăng ký bán 1,5 triệu cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 24/11 đến 13/12. 

Sau giao dịch, quỹ dự kiến nắm giữ 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,2% 

vốn CTCP Nafoods Group.  

 CVT: CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh đã mua 981.120 cổ phiếu với 

ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 16/11. Sau giao dịch, công ty nắm 

giữ 2,65 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn CTCP CMC. 

 CMG: Ông Hồ Thanh Tùng sẽ giữ vị trí Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn 

Công nghệ CMC kể từ tháng 11/2020. Trước khi được bổ nhiệm vị trí 

Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Hồ Thanh Tùng là Phó Chủ tịch Điều 

hành cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CMC TS. 

TIN SÀN HOSE 

 PVS: BSC dự báo năm 2021 PVS đạt doanh thu thuần 18.619 tỷ đồng 

(+4,1% YoY) và LNST 903 tỷ đồng (+16% YoY), tương đương EPS 1.738 

đồng. Dự báo trên được BSC dựa trên các giả định  Giá dầu thô hồi phục chậm, 

đạt ngưỡng 45 USD/ thùng. 

 HVG: CTCP Ôtô Trường Hải đăng ký bán toàn bộ 56,5 triệu cổ phiếu 

CTCP Hùng Vương, tương đương 26,3% vốn qua phương thức thỏa thuận, từ 

ngày 20/11 đến 18/12. 

 TJC: CTCP Transimex đăng ký mua 169.300 cổ phiếu qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/11 đến 18/12. Transimex đang sở hữu 

2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 33% vốn 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC 113.6 PLC 0.56 

VNM 97.3 BNA 0.46 

VCB 88.2 SZB 0.27 

VRE 84.5 NVB 0.23 

CTG 53.4 MBS 0.18 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB (40.1) ACB (10.65) 

PLX (20.6) TNG (2.72) 

VHM (16.6) AMV (1.93) 

GEX (12.7) PVS (1.52) 

CTD (10.1) SHS (1.36) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương 

mại và Dịch vụ - Vinacomin 
24/11/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 

KCN Thanh Hóa 
04/12/2020 

Tổng Công ty Cổ phần Công trình 

Viettel 
07/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Công trình công 

cộng Vĩnh Long 
23/11/2020 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Châu Đức 
26/11/2020 

Tổng Công ty IDICO – CTCP 27/11/2020 

 Việt Nam và 5 quốc gia ASEAN kết nối đường 

ống dẫn khí dài gần 4.000 km. Đường ống dẫn khí 

dài 3.631km qua 6 nước bao gồm: Việt Nam, 

Singapore, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và 

Indonesia đã được kết nối, hình thành 9 trung tâm 

khí hóa lỏng LNG. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ 

cấu năng lượng của khu vực ASEAN ngày càng cao.  

 'Cấp miễn phí cây giống cho miền Trung'. Bộ 

trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị 

cấp phát miễn phí giống gia cầm, rau màu cho những 

nơi bị ngập sâu, thiệt hại nặng ở miền Trung. Thời 

gian Tết Nguyên đán thời gian không còn nhiều, 

trước mắt người dân nên chăn nuôi gia cầm để có 

thu nhập nhanh; đồng thời trồng rau ngắn ngày. 

 Vốn Trung Quốc tăng tốc vào Việt Nam: Thận 

trọng nhưng không nên bài xích. Các chuyên gia 

của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách lo ngại, 

Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tạm nhập 

tái xuất của Trung Quốc nhằm lách lệnh trừng phạt 

của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. 

Việt Nam phải hết sức bình tĩnh trong việc chọn lọc 

các nhà đầu tư hiện nay. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bộ Tài chính đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho doanh 

nghiệp chế xuất. Để tháo gỡ khó khăn cho DN chế xuất, 

tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới, Bộ Tài chính đề xuất 

bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan 

và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là 

DN chế xuất. 

 Cần thêm hành lang pháp lý để xử lý nợ xấu hiệu quả. 

Cùng với tiến triển khi ngân hàng mua lại nợ xấu từ 

VAMC để tự xử lý, các chuyên gia cho rằng ý thức người 

vay vốn cũng đã thay đổi rõ rệt khi họ thận trọng hơn và 

có ý thức trả nợ hơn. Kết quả này có được một phần là 

nhờ Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ 

chức tín dụng giai đoạn 2016 - 2020.  

 Tất cả dịch vụ y tế sẽ được niêm yết giá. Theo Bộ 

trưởng Y tế, cổng công khai y tế sẽ vận hành từ ngày 

20/11, niêm yết giá tất cả các dịch vụ gồm: hơn 60.000 

loại thuốc; tất cả trang thiết bị y tế lưu hành toàn quốc; 

28.000 thực phẩm chức năng; tất cả dịch vụ của các cơ 

sở y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng các ứng dụng 

điện thoại hoặc thông qua tin nhắn về giá dịch vụ để tạo 

thuận lợi cho người dân. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Giá trị tài sản VEIL - Dragon Capital đã tăng thêm 2.76 ngàn tỷ đồng. Danh mục của VEIL không có nhiều thay đổi sau 

nửa quý 4. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của cổ phiếu VIC trong nhóm các khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ. Tuy nhiên, tỷ 

trọng một cổ phiếu “họ Vin” khác là VHM lại giảm từ 8.2% xuống còn 6.88%.Ngân hàng (ACB, VCB, MBB) và bất động sản 

(VHM, KDH, VIC) vẫn là những ngành đầu tư chủ đạo của VEIL tính đến 12/11. 

 Sóng' cổ phiếu thép. Trong 10 tháng đầu năm nay, cổ phiếu ngành thép nổi sóng với mức tăng giá vượt xa so với mặt bằng 

chung của thị trường. Đánh giá về doanh nghiệp ngành thép, Chứng khoán BIDV đưa ra triển vọng khả quan trong nửa cuối 

năm 2020 dựa trên hai yếu tố. Với thị trường nội địa, giai đoạn triển khai xây dựng các dự án hạ tầng đầu tư công hỗ trợ tiêu 

thụ thép xây dựng. Do đó, ống thép tiếp tục hồi phục tốt nhờ xây dựng dân dụng và hoạt động sản xuất. Với thị trường xuất 

khẩu, xuất khẩu phôi thép và tôn mạ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên mức độ sẽ giảm 

dần về cuối năm nay. Diễn biến giá nguyên liệu thô và giá bán thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong ngành thép quí IV. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29,483 0.15% 

S&P 500  3,582 0.39% 

Nikkei 225  25,520  -0.45% 

Kospi  2,548  0.01% 

Hang Sheng  26,375  -0.06% 

SET  1,369  0.35% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.44 -0.22% 

USD/CNY 6.56 -0.29% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.86 -4.87% 

S&P500 VIX 23.11 -3.06% 

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh đại 

dịch bùng phát mạnh khiến nhiều địa phương phải thắt chặt hạn chế. Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite 

cũng kết phiên tăng lần lượt 0,4% và 0,9%. 

 Giá dầu hôm nay giảm trở lại trước các báo cáo về số ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 

hơn 1% xuống 41,40 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 43,80 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục trượt giá, do đồng USD mạnh lên. Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.856 USD/ounce. Giá 

vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,9% xuống 1.856 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 

1,1870. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,09% xuống 1,3249. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 103,81. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cảnh báo 'Cơn sóng thần nợ' đang 

càn quét cả thế giới. IIF cho biết các chính phủ và công ty đã vay 

thêm 15 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020 và theo đà này có thể 

vượt qua con số 277 tỷ USD vào năm nay. Tổ chức này dự kiến 

tổng lượng nợ sẽ đạt 365% GDP toàn cầu vào cuối năm nay, tăng 

từ mức 320% vào cuối năm 2019. 

 Loạn giá vắc-xin Covid-19, chênh lệch hàng chục lần. Vacxin 

của hãng MODERNA (Mỹ): 32-37 usd/liều,  trong khi vacxin của 

hãng PFIZER - BIONTECH (Mỹ): 20 usd/liều và vacxin của 

ASTRAZENECA - ĐẠI HỌC OXFORD chỉ 3 – 4 usd/liều (tuy 

nhiên mức giá này là mức không lợi nhuận và hãng có quyền tăng 

giá vacxin kể từ tháng 07/2021). 
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