
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.79% 0.35% 

Giá cuối ngày 1030.91 159.3 

KLGD (triệu cổ phiếu)  626.45   72.28  

GTGD (tỷ đồng)  13,353.36  876.96 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,601,926 -234,160 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

222.45 -2.72 

Số CP tăng giá 123 72 

Số CP đứng giá 73 181 

Số CP giảm giá 326 100 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

L18 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ: 1:1 
11/12/2020 

KDF 30% bằng tiền 11/12/2020 

DGC 15% bằng tiền 14/12/2020 

SCS 30% bằng tiền 14/12/2020 

NLG 4,53% bằng tiền 14/12/2020 

CAV 10% bằng tiền 15/12/2020 

PGC 12% bằng tiền 15/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GMD: CTCP Gemadept  thông qua việc phát hành  hơn 4,45 triệu cổ 

phiếu ESOP cho người lao động. Tỷ lệ phát hành 1,5%. Giá trị phát hành 

theo mệnh giá hơn 44,5 tỷ đồng.  Thời gian thực hiện vào tháng 12/2020. 

 CTD: Coteccons thông qua phương án mua lại 4,9 triệu cổ phiếu để làm 

cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,18% số cổ phiếu đã phát hành. Nếu mua 

lại thành công, lượng cổ phiếu quỹ sẽ tăng thành 7,9 triệu đơn vị, tương 

đương 9,92% số cổ phiếu đã phát hành. 

 HPG: Tập đoàn Hòa Phát dự kiến thoái vốn khỏi ngành nội thất trong 

năm 2021 do ngành này mang tính chất thủ công, kinh tế gia đình, sử dụng 

nhiều lao động phổ thông, không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn của 

tập đoàn 

 IMP: Dược phẩm Imexpharm thông báo tổng doanh thu tháng 11 đạt 

gần 162 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và tăng 35% so với tháng trước. 

Doanh thu lũy kế từ đầu năm ghi nhận 1.175 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng 

kỳ nhưng mới thực hiện được 67% kế hoạch năm. 

 TN1: CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings dự kiến phát hành thêm 

gần 2 triệu cp. Số cổ phiếu trên được phát hành thông qua phương thức thực 

hiện quyền mua với tỷ lệ tương đương 9% số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu 

giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TN1 sẽ tăng lên 

hơn 23 triệu cp. 

 CMX: KB Securities Co., Ltd đã mua 159.800 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

giữ lên 4,1 triệu đơn vị, tương đương 13,4% vốn CTCP Camimex Group. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu 8/12. 

 DHC: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa đăng ký mua 300.000 cổ 

phiếu  CTCP Đông Hải Bến Tre qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa 

thuận, từ ngày 16/12 đến 14/1/2021. 

 CEE: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đăng ký mua hơn 3,5 

triệu cổ phiếu CTCP Xây dựng Hạ tầng CII  qua phương thức khớp lệnh 

và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/12 đến 12/1/2021. Sau giao dịch, CII dự kiến 

nắm giữ 31,6 triệu cổ phiếu, tương đương 80% vốn. Ông Lê Vũ Hoàng là 

Chủ tịch HĐQT CII và CEE. 

 VNM: Từ ngày 10/11 đến 9/12, Platinum Victory Pte.Ltd không mua cổ 

phiếu nào trong số 20,9 triệu cổ phiếu đăng ký. Lý do giao dịch không 

thành công là điều kiện thị trường không thuận lợi. Quỹ hiện nắm giữ 221,9 

triệu cổ phiếu, tương đương 10,6% vốn Vinamilk. 

TIN SÀN HOSE 

 VCS: Vicostone xin ý kiến về việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ 

HNX sang HoSE. Thời gian lấy ý kiến nội dung này từ 11/12 đến 23/12. 

 TNG:  Từ ngày 23/11 đến 7/12, Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Linh đã 

mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,3 triệu đơn vị (4,5% vốn.) 

 DDM: Công đoàn đã bán toàn bộ 211.300 cổ phiếu, tương đương 1,7% vốn 

CTCP Hàng hải Đông Đô, từ ngày 27/11 đến 4/12. 

 THW:  Bà Phạm Thị Trúc đã mua 260.800 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên 501.800 đơn vị, tương đương 10% vốn CTCP Cấp nước Tân Hòa. Ngày 

trở thành cổ đông lớn là 16/11. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 349.0 SHB 3.33 

FUEVFVND 119.0 SZB 1.55 

VNM 71.7 BAX 1.11 

VCB 68.3 SEB 0.23 

GAS 25.3 INN 0.19 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

GMD 197.1 PVS (3.81) 

VSC (45.3) SHS (1.33) 

VRE (34.4) RCL (0.91) 

MSN (22.2) BVS (0.77) 

VCI (20.3) NHA (0.61) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

Viettel 
10/12/2020 

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - 

CTCP 
16/12/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

HUD Kiên Giang 
21/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 

Kỹ thuật 
18/12/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ 

tầng Phú Quốc 
28/12/2020 

Nhà khách Bông Sen 31/12/2020 

 Tiếp tục giảm 30% thuế môi trường với nhiên 

liệu bay, gỡ khó cho ngành hàng không. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội vừa thông qua dự thảo Nghị 

quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên 

liệu bay đến ngày 31/12/2021. Việc giảm thuế bảo 

vệ môi trường sẽ giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu 

vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, góp 

phần giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, bù đắp 

chi phí, phục hồi sau khủng hoảng do Covid-19. 

 WB: Doanh nghiệp Việt hồi phục không đồng 

đều sau 2 đợt bùng phát dịch Covid-19. Theo đợt 

khảo sát Đánh Giá Tác Động Tới Doanh Nghiệp mới 

nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), doanh nghiệp 

Việt Nam đang hồi phục ở mức trung bình, nhưng 

tình trạng phục hồi không đồng đều. Theo kết quả 

khảo sát, số doanh nghiệp mở cửa hoạt động trong 

tháng 9-10 đã tăng thêm 13%, nâng tổng số doanh 

nghiệp này lên 94%. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp 

chưa đạt công suất trước đại dịch. Dù đã có cải thiện 

so với hồi tháng 6, doanh số của các doanh nghiệp 

vẫn thấp hơn khoảng 36% so với tháng 9-10 năm 

trước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Biên lợi nhuận cho vay ngân hàng tăng mạnh khi tỉ lệ 

thu nhập lãi cận biên (NIM) của nhiều ngân hàng vẫn ở 

mức cao và tăng mạnh trong quí III. NIM của 19 ngân 

hàng niêm yết trong quí III tăng 0,097 điểm % so với quí 

II lên 0,89%. Đây là mức NIM theo quí cao nhất và cũng 

là mức tăng lớn nhất kể từ quí I/2018 - giai đoạn tăng 

trưởng mạnh của ngành ngân hàng. Tỉ lệ NIM được dự 

báo tiếp tục mở rộng trong những quí tới nhờ xu hướng 

giảm sâu của lãi suất tiền gửi. 

 ADB nâng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 

2020 lên 2,3% từ mức 1,8% trước đó, do đẩy mạnh đầu 

tư công, tiêu dùng trong nước phục hồi, thương mại gia 

tăng và kinh tế phục hồi nhanh chóng ở Trung Quốc. Dự 

báo tăng trưởng cho năm 2021 được điều chỉnh giảm nhẹ 

từ 6,3% xuống 6,1%. 

 Xuất khẩu gặp khó do thiếu hụt container rỗng để 

đóng hàng và giá cước vận chuyển đường biển tăng một 

cách đột biến khiến không ít doanh nghiệp lo lắng. 43% 

doanh nghiệp cho biết bộ phận đặt chỗ với hãng tàu cho 

thuê container rỗng vượt số lượng cho phép và 17% do 

bộ phận kinh doanh chưa tiếp cận thuê container rỗng 

được từ hãng tàu. 

  

TIN VĨ MÔ 

 UBCKNN tăng cường biện pháp giám sát ngăn chặn thao túng thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 

tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021 nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thông tin nội bộ trong mua bán chứng khoán, thao túng thị 

trường chứng khoán và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán. 

 BVSC: SAB, EIB cùng ROS sẽ bị loại khỏi rổ VN30 trong kì cơ cấu tháng 1/2021. Dựa trên bộ "Qui tắc xây dựng và quản 

lí Bộ chỉ số HOSE-Index" phiên bản 3.0 và dữ liệu giá đóng cửa ngày 4/12, các cổ phiếu không đạt điều kiện tỉ lệ free-float tối 

thiểu 10% thì sẽ phải xét thêm giá trị vốn hóa điều chỉnh theo tỉ lệ free-float. Chiều ngược lại, theo tính toán của BVSC, các cổ 

phiếu BVH, TPB và PDR nhiều khả năng sẽ được chọn để thay thế và thêm vào rổ chỉ số VN30 trong kì xem xét tới đây do các 

mã này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29,999 -0.23% 

S&P 500  3,668 -0.13% 

Nikkei 225  26,707 -0.18% 

Kospi  2,771 0.88% 

Hang Sheng  26,411  -0.35% 

SET  1,483  0.25% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.78 -0.34% 

USD/CNY 6.55 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.91 0.18% 

S&P500 VIX 22.52 1.12% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến kém khả quan khi các nghị sĩ Quốc hội vẫn chưa đạt được đột phá trong đàm phán gói cứu trợ 

kinh tế. Tâm lí thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi số liệu xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự tính. Dow Jones giảm 0,2%, S&P 

500 cũng giảm 0,1%. Nasdaq Composite diễn biến ngược chiều khi tăng 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại trước các báo cáo về những thông tin khả quan về vắc-xin COVID-19. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI tăng hơn 0,5% lên 45,80 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,5% lên 49,15 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay đảo ngược giảm do các nhà đầu tư xem xét dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Vàng giao ngay giảm 0,4% 

xuống 1.832 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống mức 1.837 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,2142. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,3304. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 104,19. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 NHTW châu Âu (ECB) tăng mạnh quy mô chương trình kích 

thích lên 3.6 ngàn tỷ USD.  ECB tăng quy mô chương trình mua 

trái phiếu khẩn cấp thêm 33% và tiết lộ thêm các gói vay siêu rẻ 

mới dành cho các ngân hàng. Đây là một động thái táo bạo nhằm 

tạo chốt chặn cho các chính phủ và doanh nghiệp trong một nỗ lực 

lèo lái “con tàu” châu Âu vượt qua đại dịch Covid-19 

 Công ty chip Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ 2,5 tỷ USD trái phiếu. 

Tsinghua Unigroup thông báo sẽ không thể thanh toán cho 450 triệu 

USD trái phiếu đáo hạn hôm nay, động thái sẽ châm ngòi vỡ nợ 

chéo 2 tỷ USD nữa. Đây là lần đầu tiên công ty không thể thanh 

toán trái phiếu USD, không lâu sau khi vỡ nợ 1,3 tỷ nhân dân tệ 

(199 triệu USD) trái phiếu nội tệ tháng trước. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 
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