THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.38%

0.47%

Giá cuối ngày

894.04

128.47

KLGD (triệu cổ phiếu)

395.45

58.34

6,544.27

701.67

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-4,264,830

-1,522,126

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-110.67

-22.79

Số CP tăng giá

158

75

Số CP đứng giá

90

201

Số CP giảm giá

236

78

GTGD (tỷ đồng)

 VNM: Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons xin từ nhiệm
chức vụ thành viên HĐQT Vinamilk. Lý do ông Dương đưa ra là sức khỏe
cá nhân không thể sắp xếp đủ thời gian để hoàn thành tốt công việc.
 AGM: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua việc thành lập Công
ty TNHH Lương thực Angimex với vốn điều lệ giai đoạn mới thành lập là
180 tỷ đồng, xấp xỉ bằng vốn điều lệ của công ty mẹ (182 tỷ đồng). Giai đoạn
2 vốn của công ty con này dự kiến tăng lên 250 tỷ đồng.
 VJC: Vietjet được nhà chức trách đề xuất khai thác 3 đường bay từ Việt
Nam đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 9. Việc
khai thác trở lại 3 đường bay quốc tế sẽ là bước ngoặt quan trọng trong quá
trình khôi phục doanh thu sau dịch của Vietjet.
 VNE: Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông báo nhận
chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ 2 tỷ đồng của Công ty TNHH
Thương mại Đầu tư và Tư vấn xây dựng Thịnh Phát. Giá nhận chuyển
nhượng dự kiến là 0 đồng.
 DIG: Cổ đông DIC Corp không đồng ý hợp tác với Him Lam đầu tư dự
án 10.000 tỷ đồng. HĐQT cho biết dự án đang gặp nhiều khó khăn từ thủ
tục kiểm đếm, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cũng như nguồn vốn.
 IMP: CTCP Dược phẩm Imexpharm ghi nhận tổng doanh thu và thu
nhập 8 tháng đầu năm 2020 đạt 786.8 tỷ đồng, tăng gần 5% so cùng kỳ
năm 2019. Lãi trước thuế lũy kế đạt 145 tỷ đồng, tăng 28%.
 HDG: Trưởng ban Y tế Nguyễn Thị Xuân Lan đăng ký bán 100.000 cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 21/9 đến 20/10. Sau giao dịch, bà
Lan dự kiến nắm giữ 645.595 cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn.
 KDC: Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh đã mua 137.360 cổ phiếu, nâng
lượng nắm giữ lên 11,1 triệu cổ phiếu, tương đương 5,4% vốn Tập đoàn
Kido . Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày
18/8 đến 16/9.
 PDR: Thành viên HĐQT Đoàn Viết Đại Từ đăng ký bán 586.000 cổ
phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ còn 968 cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động
sản Phát Đạt. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh
và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 23/9 đến 22/10.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

LGC

12% bằng tiền

18/09/2020

 VDS: Giám đốc chi nhánh Nha Trang Lê Vương Hùng đăng ký bán toàn
bộ 290.660 cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt , tương đương 0,3%
vốn qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 21/9 đến 20/10.

DRL

30% bằng tiền

18/09/2020

 AGG: Hourai Consulting Ltd đăng ký bán 100.000 cổ phiếu qua phương

GEG

8% bằng cổ phiếu
Quyền mua giá 10.000 đ,
tỷ lệ 4:1

18/09/2020

VGT

5% bằng tiền

18/09/2020

NCT

30% bằng tiền

21/09/2020

DNC

10% bằng tiền

21/09/2020

HTR

10,8% bằng tiền

21/09/2020

TIN SÀN HNX

 DNM: Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đặt mục tiêu kế hoạch kinh
doanh quý IV với tổng doanh thu 200 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 41 tỷ và lợi
nhuận sau thuế là 8,9 tỷ đồng. Quý IV/2019, công ty có lãi 5,6 tỷ đồng.
 MAC: CTCP Transimex đăng ký mua 117.900 cổ phiếu qua phương thức
khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 22/9 đến 21/10. Trước giao dịch, Transimex
nắm giữ 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,15% vốn.
 QHD: Ông Ngô Đức Dũng, con của Chủ tịch HĐQT Ngô Bá Việt đã bán
toàn bộ 195.100 cổ phiếu CTCP Que hàn điện Việt Đức, tương đương 3,5%
vốn vào ngày 14/9.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Tập đoàn ASG sắp lên sàn HOSE với định giá gần 1,900 tỷ đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo ngày
giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu của Tập đoàn ASG (OTC: ASG) vào 24/09/2020. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ
phiếu ASG có giá tham chiếu 30,000 đồng/cp, biên độ dao động 20%.
 Cổ phiếu phân bón: Kỳ vọng sóng sau xô sóng trước. Giá nhiều cổ phiếu ngành phân bón hiện có mức tăng gấp đôi VN-Index
so với mức đáy tháng 3 và được kỳ vọng từ nay đến cuối năm tiếp tục có “sóng”. Khả năng sửa đổi chính sách thuế giá trị gia
tăng với ngành phân bón cùng sự hỗ trợ của giá dầu, không ít cổ phiếu ngành này như DPM, DCM, BCF tiếp tục được đánh giá
tích cực trong ngắn hạn.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Nhà đầu tư EU muốn làm dự án logistics cảng
biển gần 1 tỷ USD tại Việt Nam. Đại sứ Bỉ Paul
Jansen cùng các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu
có ý định đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Logistics
Cái Mép Hạ. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho
biết tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 1/2000, xác định vị
trí dự án và sẵn sàng có đất sạch cho nhà đầu tư.
 Thiệt hại du lịch Đà Nẵng năm 2020 có thể lên
đến 26.000 tỷ đồng, bao gồm các lĩnh vực lữ hành,
cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận tải và các khu, điểm
du lịch. Là địa phương coi ngành du lịch, dịch vụ là
1 trong 3 trụ cột để phát triển kinh tế, nhưng từ khi
dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối
tháng 7, du lịch của Đà Nẵng bị "đóng băng".
 Thủ tướng đề nghị ADB đẩy nhanh tiến độ giải
ngân các dự án đã đàm phán, kí kết. Tỉ lệ giải
ngân các chương trình dự án ADB trong 8 tháng đầu
năm 2020 chỉ đạt 36% và theo kế hoạch từ nay đến
cuối năm vẫn còn hơn 900 triệu USD cần phải giải
ngân theo kế hoạch, kí kết trong danh mục 20202021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

 Ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam đang 'bùng
nổ'. Các chuyên gia đánh giá cao các chính sách của Việt
Nam trong việc phát triển ngành năng lượng mặt trời.
Bên cạnh đó, đưa ra cách giải quyết một số vấn đề còn
tồn tại của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng
lượng bền vững. Ngay từ bây giờ, Việt Nam cần có tầm
nhìn dài hạn trong vòng 20, 30 năm tới để phát triển
ngành năng lượng quốc gia.
 Ngân hàng chờ động lực dịch vụ. Trong nửa đầu năm
2020 tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ của các NHTM
niêm yết giảm đi đáng kể, khi mức độ tăng trung bình chỉ
đạt 9,9% so với đầu năm, thấp hơn rất nhiều so với mức
tăng trưởng 42,1% trong 6 tháng đầu năm 2019. Việc các
ngân hàng giảm phí trong những tháng đầu năm 2020 đã
khiến tổng thu nhập từ mảng dịch vụ tăng chậm lại,
nhưng tiềm năng tăng trưởng dịch vụ ngân hàng trong
dài hạn vẫn khả quan.
 Chính phủ dự kiến tăng trưởng GDP 2021 đạt 6-6,5%.
Nhận diện kinh tế sẽ tiếp tục gặp thách thức lớn trước tác
động của Covid-19, Chính phủ nhấn mạnh "mục tiêu kép"
vừa phục hồi kinh tế, vừa quyết liệt phòng, chống dịch
bệnh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VIC
48.9
IDV
0.41
E1VFVN30
30.8
WCS
0.26
SSI
25.5
BVS
0.20
VCB
24.0
SHS
0.14
NT2
11.9
TMB
0.13
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VHM
BID
VNM
NBB
VRE

(56.7)
(46.6)
(24.4)
(19.6)
(14.7)

SHB
VCS
PVS
SD5
SDT

(15.97)
(4.69)
(1.20)
(0.67)
(0.57)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

HNX

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông
Anh - CTCP

28/09/2020

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng
Sài Gòn

25/09/2020

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền
Giang

05/10/2020

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường
Bình Dương

06/10/2020

Công ty TNHH Một thành viên Phà
An Giang

09/10/2020

HSX

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ biến động dữ dội rồi đóng cửa trong sắc đỏ giữa nhiều thông tin trái chiều về vắc xin COVID-19 và sự
thiếu vắng gói kích thích tài khóa. Dow Jones giảm 0,5%, S&P 500 mất 0,8% và Nasdaq Composite giảm 1,3%.
 Giá dầu hôm nay giảm do nhu cầu nhiên liệu yếu trên thị trường trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang gia tăng mỗi ngày.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 0,5% xuống 39,94 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 0,5% xuống 41,95
USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay duy trì đà giảm. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.945 USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0,09%
lên 1.953 USD
 Tỷ giá USD hôm nay giảm do ảnh hưởng từ chính sách lãi suất của Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1852. Tỷ
giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2978. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 104,70.

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

Highlight
27.902

-0.47%

3,357

-0.84%

23,310

-0.04%

2,400

-0.25%

24,341

-1.56%

1,284

-0.70%

92.86

-0.12%

6.77

-0.09%

0.69

0.50%

26.46

1.61%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield
S&P500 VIX

 Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng mạnh, đạt đỉnh trong
16 tháng qua. Ngày 16/9, đồng Nhân dân tệ đã tăng mạnh ở cả thị
trường Trung Quốc và quốc tế, chạm ngưỡng cao nhất 16 tháng qua
là 6,7613 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Như vậy, nếu tính từ thời điểm
27/5 khi 1 USD có thể đổi 7,1763 Nhân dân tệ, thì chỉ sau gần 4
tháng, đồng Nhân dân tệ đã tăng giá gần 6%.
 Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ kinh tế.
Hội đồng Chính sách BoJ đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở
mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0%. Bên cạnh đó,
BoJ sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm hỗ trợ vốn cho các công ty gặp
khó khăn. Đối với chương trình mua tài sản, BoJ sẽ tiếp tục mua
vào không giới hạn trái phiếu chính phủ từ các tổ chức tài chính và
mua vào chứng chỉ quỹ giao dịch ngoại hối ở mức tối đa 12.000 tỷ
yên (114 tỷ USD)/năm.

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
18/09/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

