THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

HNX

TIN SÀN HOSE

Biến động (%)

0.14%

0.83%

Giá cuối ngày

874.71

124.92

KLGD (triệu cổ phiếu)

325.71

52.76

GTGD (tỷ đồng)

6,240.19

500.55

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-510,087

-378,851

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-235.50

-6.67

Số CP tăng giá

241

80

Số CP đứng giá

91

191

Số CP giảm giá

147

83

 VNG: Sau soát xét, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận doanh thu
thuần với lãi ròng tăng đến 65% so với cùng kỳ năm ngoái, so với con số
tự lập tăng vọt 73%. Nguyên nhân do VNG ghi nhận lãi từ chuyển nhượng
cổ phần trong công ty con.
 KDC: Tập đoàn KIDO đang xem xét khoản đầu tư vào trung tâm
thương mại Vạn Hạnh và Hùng Vương Plaza. Do tính chất phức tạp của
dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hiệu suất của 2 trung tâm thương mại và plaza
này và có thể làm giảm định giá. KDC đã ghi nhận các khoản tạm ứng đầu
tư trị giá 1.993 tỷ đồng.
 JVC: 3 nhà đầu tư cá nhân gồm Phan Thị Thu Thảo, Phùng Quang Việt
và Nguyễn Văn Hiếu đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 31,5 triệu cổ
phiếu Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật từ Orix Corporation, Dream Incubator
Inc. và DI Asian Industrial Fund, L.P . Quỹ đầu tư DIAF do Dream Incubator
và Orix Corporation thành lập. Tổng khối lượng chuyển nhượng tương
đương 28,1% vốn JVC. Ngày thực hiện chuyển quyền là 27/8.
 VIC: CTCP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart chính thức ra mắt dòng
điện thoại thông minh Vsmart Live 4. Đây là chiếc điện thoại thông minh
đầu tiên đánh dấu bước tự chủ 100% từ thiết kế phần cứng, hệ điều hành và
sản xuất của VinSmart.
 CTD: CTCP Xây dựng Coteccons bị phạt và truy thu thuế lên đến hơn
1.4 tỷ đồng. Công ty bị phạt hành chính hơn 211 triệu đồng cho 2 lỗi là kê
khai sai, bị truy thu hơn 1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và truy thu
190 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.
 TNA: Sau soát xét, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ghi
nhận lãi sau thuế ở mức 16 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ. Kết quả kinh
doanh đi lùi do các công ty con hoạt động không hiệu quả.
 ABS: Bà Phạm Thu Hiền đã mua 630.880 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ
lên 2,1 triệu đơn vị, tương đương 7,3% vốn CTCP Dịch vụ Nông nghiệp
Bình Thuận. Ngày giao dịch và trở thành cổ đông lớn là 21/8.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

CTD

30% bằng tiền

28/08/2020

FOX

10% bằng tiền

28/08/2020

PHP

6% bằng tiền

28/08/2020

TAR

40% bằng tiền

31/08/2020

HCS

12% bằng tiền

31/08/2020

VGP

10% bằng tiền

31/08/2020

TDF

20% bằng tiền

01/09/2020

DC1

20% bằng tiền

03/09/2020

 PET: Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Tổng
hợp Dầu khí đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PET theo phương thức khớp
lệnh, thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến 31/8 đến 29/9. Hiện ông Hà
nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,93% trước giao dịch. Nếu mua được
toàn bộ, vị Chủ tịch Petrosetco có thể trở thành cổ đông lớn sở hữu hơn 5,5
triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,39% vốn.
VNS: Bà Ngô Thị Thúy Vân, vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành đăng

TIN SÀN HNX
 VTJ: CTCP Invest Tây Đại Dương đã mua vào 1,71 triệu cổ phiếu
Thương mại và Đầu tư Vinataba để nắm giữ 15% cổ phần từ ngày 18/8, giá trị
thỏa thuận hơn 7 tỷ đồng. Trước giao dịch tổ chức này chưa sở hữu cổ phần
VTJ.
 DHT: CTCP Dược phẩm Hà Tây thông qua việc phát hành thêm hơn 5
triệu cp riêng lẻ cho ASKA Pharmaceutical Co., Ltd với mức giá 70,000
đồng/cp. Ước tính phía nhà đầu tư Nhật Bản sẽ chi ra gần 370 tỷ đồng để nắm
20% vốn điều lệ của DHT.
 CVN: Ông Lê Đức Khanh đã bán 600.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ
còn 400.000 đơn vị, tương đương 4,85% vốn CTCP Vinam. Ngày không còn
là cổ đông lớn là 21/8.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Enteco Việt Nam muốn niêm yết lên sàn HNX. HNX vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP
Enteco Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng tương ứng với 6 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết, ngành nghề kinh
doanh chính là buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà ở niêm yết tăng 10% năm 2020. Bộ phận Nghiên cứu của CTCK SSI nhận xét dịch bệnh
Covid-19 đã làm thay đổi cơ cấu ngành của nhóm bất động sản dân cư. Hơn nữa, những vấn đề về pháp lý sẽ tiếp tục duy trì
tình trạng trong năm 2021. Dù vậy, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn và SSI ước tính tăng trưởng lợi nhuận
trước thuế của các doanh nghiệp niêm yết sẽ rơi vào khoảng 10% cho năm 2020.
 VNDIRECT ghi nhận sự sụt giảm sức cầu đối với trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7. Trong tháng 07/2020, tổng giá
trị TPDN phát hành ra thị trường đạt 26.945 tỷ đồng, giảm 41,1% so với tháng trước, trong đó có 19.944 tỷ đồng phát hành
riêng lẻ (giảm 56,4% so với tháng trước) và 7.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Doanh số mua vàng tại TP.HCM tăng tới 51%.
Doanh số mua bán vàng miếng trên địa bàn
TP.HCM gia tăng đáng kể, nhất là ở chiều mua vào.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
TP.HCM, giá vàng trong nước diễn biến tăng phù
hợp với mức tăng của giá vàng quốc tế. Mặc dù có
nhiều biến động, song thị trường vàng trong nước
vẫn được đảm bảo, không có tình trạng đầu cơ

 Thu hút FDI 8 tháng đạt gần 20 tỷ USD, giảm 13% so
với cùng kỳ. Trong đó, 1.797 dự án được cấp chứng nhận
đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký là 9,73 tỷ USD,
giảm 25% về số lượng dự án nhưng lại tăng 6,6% về giá
trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu
năm trên cả nước có 4.804 lượt góp vốn, mua cổ phần
với tổng giá trị 4,93 tỷ USD, giảm một nửa so với cùng
kỳ năm ngoái.

 Thu ngân sách nhà nước 8 tháng mới đạt 56%,
đạt 147.000 tỉ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm
2019. Là thành phố "đầu tàu" kinh tế của của nước
thì mới đây đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết
tình hình nguồn thu ngân sách trên địa bàn thành phố
gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

 TCTD sẽ chỉ được mua bán hẳn trái phiếu có thời hạn
dưới 12 tháng. NHNN cho biết quy định này là để thống
nhất thời hạn giao dịch giữa các TCTD, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài với nhau và thời hạn TCTD, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài chiết khấu với khách hàng các
giấy tờ có giá do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
khác phát hành.

 Nhu cầu thế giới tăng cao, giá gạo xuất khẩu Việt
Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng. Lợi thế về việc có sẵn
nguồn cung và khả năng giao hàng nhanh giữa bối
cảnh COVID-19 giúp gạo Việt Nam được các nhà
nhập khẩu ưu tiên. Từ nay đến cuối năm, giá gạo của
Việt Nam dự báo có thể tăng thêm bởi một số nước
đang giảm xuất khẩu.

 Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động kỳ hạn
ngắn, kỳ hạn dài có thể thoả thuận cộng tới gần 1%.
Ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất
gần đây cũng được neo ở mức thấp, với các kỳ hạn dưới
6 tháng đều thấp hơn rất nhiều so với mức trần 4,25%
của NHNN. Tuy nhiên có một thực tế là nhiều ngân hàng
vẫn đang cho khách hàng được thoả thuận lãi suất.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUEVFVND
120.1
SHS
1.75
PLX
49.1
INN
0.32
VIC
29.4
TNG
0.17
NLG
22.5
WCS
0.14
BVH
4.0
PIA
0.13
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VHM
VSC
VNM
HPG
NVL

(122.0)
(74.9)
(37.6)
(25.5)
(21.8)

VCS
SHB
PVS
NTP
VIX

(2.40)
(1.58)
(1.57)
(1.19)
(1.13)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH MTV Giống gia súc
Hải Dương

31/08/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
số 4

01/09/2020

Công ty Cổ phần Phát triển Công
trình Viễn thông

04/09/2020

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

09/09/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Nông sản Thực phẩm An Giang

10/09/2020

Công ty Cổ phần In Tổng hợp
Bình Dương

11/09/2020

TIN THẾ GIỚI


Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Fed thông báo một khung chính sách mới có thể dẫn tới lãi suất được
giữ thấp hơn trong thời gian dài hơn. Dow Jones tăng 0,6%, S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq Composite giảm 0,3%.



Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do cơn bão lớn đổ bộ vào Vịnh Mexico trung tâm ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ. Giá
dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm hơn 2% xuống 42,63 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 2% xuống 44,79 USD/thùng.



Giá vàng hôm nay giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và thông tin tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch COVID19. Giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống 1.925 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,01% xuống 1.932 USD,



Tỷ giá USD hôm nay phục hồi khi Fed cam kết điều chỉnh lạm phát như dự kiến. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1820. Tỷ giá
đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3203. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 106,65.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones
S&P 500
Nikkei 225
Kospi
Hang Sheng
SET

28,492

0.57%

3,484

0.57%

23,232

0.10%

2,360

0.68%

25,281

-0.83%

1,326

0.32%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

93.06

0.06%

6.89

-0.08%

0.77

3.69%

24.47

5.16%

Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield
S&P500 VIX

Highlight
 Fed thay đổi chiến lược chính sách, dọn đường cho kỷ nguyên
lãi suất thấp kéo dài. Chủ tịch Fed thông báo một sự thay đổi chính
sách lớn sang “mục tiêu lạm phát trung bình”. Ngân hàng trung
ương Mỹ sẽ chấp nhận để lạm phát vượt mục tiêu 2% trước khi tăng
lãi suất. Theo Fed, những thay đổi còn bao gồm thừa nhận “nguy
cơ suy giảm việc làm và suy giảm lạm phát đã gia tăng”, cam kết
sử dụng “toàn bộ công cụ” của ngân hàng trung ương để đạt mục
tiêu bình ổn giá, thị trường lao động vững mạnh.
 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc có thể thiếu 940 tỷ USD vốn.
Theo công bố mới nhất của S&P Global Ratings, các ngân hàng này
thiếu 2.250 tỷ NDT (323 tỷ USD) vốn vào năm ngoái. Con số này
có thể tăng lên 6.510 tỷ NDT (940 tỷ USD) vào năm 2024 do tác
động tiêu cực của dịch Covid-19.
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