
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.17% 0.33% 

Giá cuối ngày 1021.49 152.48 

KLGD (triệu cổ phiếu)  553.59   60.51  

GTGD (tỷ đồng)  10,700.41  770.51 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,744,306 -38,510 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-43.34 8.63 

Số CP tăng giá 197 85 

Số CP đứng giá 77 191 

Số CP giảm giá 246 77 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

THB 4% bằng cổ phiếu 07/12/2020 

CVN 20% bằng tiền 07/12/2020 

PNJ 6% bằng tiền 08/12/2020 

TVB 10% bằng tiền 08/12/2020 

PHR 25% bằng tiền 09/12/2020 

CTI 12% bằng tiền 09/12/2020 

PGI 10% bằng tiền 10/12/2020 

FCN 15% bằng cổ phiếu 10/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FRT: Trong 3 ngày từ 2-4/12, nhóm quỹ Dragon Capital liên tiếp thoái 

vốn khỏi FPT Retail, từ mức 8,7 triệu cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ 11,02% 

về còn 6,8 triệu đơn vị - tương ứng tỷ lệ 8,6% vốn. Tính chung với việc thoái 

trước đó không lâu, tổng khối lượng quỹ này bán ra gần 3,7 triệu cổ phiếu, 

khoảng 4,65% vốn Công ty. 

 TMS: Công ty Cổ phần Transimex đăng ký bán toàn bộ 17.231.766 cổ 

phiếu tương ứng tỷ lệ 24,34%. Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12/2020 đến 

8/1/2021 nhằm mục đích cơ cấu khoản đầu tư. 

 DIG: Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – DIC Corp đã bán toàn 

bộ 8,26 triệu cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2020 với giá bình 

quân 21.700 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa 

thuận. DIG thu về gần 179 tỷ đồng tương đương chốt lãi gần gấp đôi. 

 SVI: Người Thái chính thức nắm cán bộ máy lãnh đạo. Theo Quyết nghị 

mới nhất của HĐQT Bao bì Biên Hòa , HĐQT cùng ban giám đốc cũ đã đồng 

loạt từ nhiệm. ông Ekarach Sinnarong sẽ làm Giám đốc kiêm người đại diện 

theo pháp luật nhiệm kỳ 2020-2023. 

 LPB: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  dự kiến chào bán tổng cộng 

70,113 trái phiếu với giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Đây đều là trái phiếu 

không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập 

nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. 

 MBB: Dragon Capital đã bán 1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

137,9 triệu đơn vị, tương đương 4,97% vốn MBBank. Ngày không còn cổ 

đông lớn là 30/11. 

 CMX: KB Securities Co., Ltd đã mua 572.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 3,9 triệu đơn vị, tương đương 12,9% vốn CTCP Camimex Group. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu 1/12. 

 TCO: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ Thành viên HĐQT Phan Thanh 

Bình đã mua thỏa thuận 150.000 cổ phiếu, tương đương 0,9% vốn CTCP 

Vận tải Đa phương thức Duyên Hải vào ngày 3/12. Trước đó, bà Thanh 

không nắm giữ cổ phần công ty. 

 S4A: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, giao dịch từ ngày 9/12 đến 

6/1/2021. Ông Sinh dự kiến nắm giữ gần 2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 

4,6% vốn CTCP Thủy điện Sê San 4A . 

 CII: CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM muốn phát hành tiếp trái 

phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo tài sản ra 

công chúng. Tổng giá trị huy động tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng kể từ 

ngày phát hành. Lãi suất dự tính cố định 10,3% trong 4 kỳ đầu. 

TIN SÀN HOSE 

 TVC: Từ ngày 18/11 đến 27/11, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã 

mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 16,1 triệu đơn vị, tương 

đương 36,7% vốn Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Ông Phạm Thanh Tùng 

là Chủ tịch HĐQT của 2 công ty trên. 

 NST: AFC Vietnam Fund đã bán 159.000 cổ phiếu CTCP Ngân Sơn , giảm 

lượng nắm giữ còn 569.900 cổ phiếu, tương đương 5,1% vốn. Ngày giao dịch 

thay đổi tỷ lệ sở hữu là 26/11. 

 KDM: Thành viên Ban kiểm soát Bùi Duy Anh đăng ký bán toàn bộ 

313.900 cổ phiếu Tập đoàn Đầu tư Lê Gia, tương đương 4,4% vốn qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, giao dịch từ ngày 7/12 đến 31/12. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MBB 33.4 PVS 7.89 

VPB 30.1 VCS 6.40 

VHM 29.3 BNA 1.08 

FUEVFVND 19.1 SHB 0.88 

MSN 18.3 SZB 0.42 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

GMD (34.6) DXP (4.90) 

LCG (34.2) VSM (1.13) 

PAN (33.5) GLT (0.96) 

VNM (26.9) SHS (0.60) 

VCB (26.4) SDT (0.44) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Tổng Công ty Cổ phần Công trình 

Viettel 
07/12/2020 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

Viettel 
10/12/2020 

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - 

CTCP 
16/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa 

Giang 
09/12/2020 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 

Kỹ thuật 
18/12/2020 

Nhà khách Bông Sen 31/12/2020 

 Gần 32.000 tỉ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng bão 

lũ được miễn giảm lãi vay. Theo số liệu của 

NHNN, đến ngày 30/11, các TCTD đã miễn giảm 

lãi vay đối với 31.958 tỉ đồng dư nợ, cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ 262 tỉ đồng cho các khách hàng bị ảnh 

hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây 

Nguyên 

 61% doanh nghiệp Việt đứng ngoài cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0, theo Khảo sát của Bộ 

Công Thương. Đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp 

khó khăn về khả năng đầu tư thiết bị, công nghệ 

do thiếu vốn. Một số doanh nghiệp có khả năng 

đầu tư thì lại hạn chế về thông tin và nguồn nhân 

lực vận hành hệ thống sản xuất thông minh.  

 Việt Nam chính thức thử nghiệm vaccine ngừa 

Covid-19 vào 10/12. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ, tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho đơn vị sản xuất vaccine, 

gồm việc cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và sẽ 

giải quyết nhanh việc đăng ký, cấp phép sản phẩm. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngành hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt hơn Thuỵ 

Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ USD phát triển 

hàng không. Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu và Tập đoàn 

Tín dụng Xuất khẩu Thuỵ Điển muốn tăng hạn mức tín 

dụng này lên 2 tỷ USD cho các dự án nâng cấp, mở rộng 

quản lý không lưu và dự án xây dựng sân bay Long 

Thành, nhà ga hành khách T3 Sân bay Tân Sơn Nhất. 

 Thanh toán di động tăng 30 lần, NHNN vừa phê duyệt 

Thông tư về eKYC. Trong thông tư về eKYC, các ngân 

hàng sẽ phải triển khai triển khai giải pháp kĩ thuật để 

đảm bảo khớp đúng người giao dịch là chủ tài khoản. 

Theo đó, NHNN không xem xét về vấn đề kĩ thuật, ban 

lãnh đạo các ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các vấn đề này. Thông tư về eKYC sẽ giúp thanh 

toán số phát triển mạnh hơn nữa. 

 Thủ tướng: Sẽ có những liều thuốc "đặc trị" cho giải 

ngân vốn đầu tư công. Để xử lý tồn tại, hạn chế trong 

giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương phối hợp rà soát, kịp 

thời phát hiện vướng mắc, đặc biệt là những vướng mắc 

về cơ chế, chính sách để kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền hoặc xử lý theo thẩm quyền được giao. 

TIN VĨ MÔ 

 Lượng tài khoản cá nhân mở mới tháng 11 cao kỷ lục. Theo số liệu từ VSD, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới đạt 

kỷ lục 41.080 tài khoản, tăng 4.734 đơn vị so với tháng 10. Tính tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng 11, nhà đầu tư cá nhân mở 

329.452 tài khoản, cao hơn 75,4% so với lượng mở mới của cả năm 2019. Trong khi đó, lượng tài khoản nhà đầu tư tổ chức 

trong nước tiếp tục tăng từ 105 của tháng 10 lên 123, cao nhất từ tháng 12/2017. Tính hết tháng 11, nhà đầu tư tổ chức trong 

nước mở gần 964 tài khoản, cao hơn mức 821 của cả năm 2019. 

 FTSE ETF thêm APH vào danh mục trong kỳ cơ cấu quý IV, trong khi không loại ra cổ phiếu nào. Như vậy, số lượng cổ 

phiếu Việt Nam trong FTSE Vietnam Index sẽ tăng lên 19. Trong khi đó FTSE Vietnam All-Share Index thêm vào 3 cổ phiếu 

là APH, TPB của TPBank và HSG của Tập đoàn Hoa Sen. Cổ phiếu duy nhất bị loại ra là Viglacera (VGC). Tuy nhiên, hiện 

không có quỹ ETF nào mô phỏng chỉ số này. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,218 0.83% 

S&P 500  3,669 0.88% 

Nikkei 225  26,751 -0.22% 

Kospi  2,731 1.31% 

Hang Sheng  26,836  0.40% 

SET  1,449  0.80% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.78 0.09% 

USD/CNY 6.53 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.96 -0.50% 

S&P500 VIX 20.79 -2.30% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần lập đỉnh mới bất chấp báo cáo việc làm tháng 11 gây thất vọng. Dow Jones tăng 0,8% và 

đóng cửa ở 30.218 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng phá đỉnh lịch sử khi kết phiên tăng lần lượt 0,9% và 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng sau khi OPEC + đồng ý về việc cắt giảm sản lượng nguồn cung trên thị trường. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 1% lên 46,26 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 1% lên 49,25 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhờ sức hút từ nhu cầu thị trường khi số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đang gia tăng. Mở 

phiên đầu tuần, vàng vẫn đang kháng cự ở mức 1.850 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2121. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,16% xuống 1,3416. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 104,19. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Biden chính thức đủ phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống Mỹ. 

Theo kết quả được các bang xác nhận, Joe Biden, ứng viên tổng 

thống đảng Dân chủ, chính thức đủ phiếu đại cử tri để đắc cử. 

 Anh nhận định đàm phán thương mại với EU đang ở 'điểm rất 

khó khăn'. Sau hơn 8 tháng đàm phán, giữa Anh và EU còn một 

số bất đồng, trong đó có vấn đề tạo sân chơi bình đẳng, trợ cấp của 

nhà nước và đánh bắt cá. Trao đổi thương mại hằng năm giữa hai 

bên đạt gần 1.000 tỷ USD. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

07/12/2020 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


