THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.98%

0.42%

Giá cuối ngày

914.09

133.5

KLGD (triệu cổ phiếu)

352.44

54.09

6,761.68

689.25

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-9,477,968

-604,315

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-269.36

-7.84

Số CP tăng giá

303

91

Số CP đứng giá

86

206

Số CP giảm giá

110

56

GTGD (tỷ đồng)

 TVS: CTCP Chứng khoán Thiên Việt chốt danh sách cổ đông phát hành
hơn 8,1 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào ngày 16/10 tới đây. Giá trị phát
hành theo mệnh giá hơn 81 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 9%.
 VNM: Luỹ kế 9 tháng, Vinamilk ước doanh thu tăng 7,4% lên 45.277 tỷ,
tương ứng thu về lợi nhuận sau thuế 8.967 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.
Như vậy, Công ty đã thực hiện được 84% chỉ tiêu lợi nhuận 2020.
 BCG: Bamboo Capital chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng giá trị thu về hơn 680 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện vào quý 4/2020. Vốn điều lệ BCG sau phát hành sẽ đạt
hơn 2.040 tỷ.
 TIP: KCN Tín Nghĩa dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu chào bán
cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 54%. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ
phiếu. Dự kiến đợt này KCN Tín Nghĩa sẽ huy động tối đa 140 tỷ đồng.
 DBC: Tập đoàn Dabaco Việt Nam ước ghi nhận doanh thu 3.565 tỷ đồng,
tăng 89% so với cùng kỳ quý III/2019. Lợi nhuận sau thuế thu về 386 tỷ
đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ.
 MBB: Tổng công ty trực thăng Việt Nam đăng ký nhận quyền sở hữu
16,4 triệu cổ phiếu do chuyển công ty TNHH MTV trực thăng miền Bắc từ
hình thức công ty con 100% vốn sang chi nhánh của Tổng công ty. Giao dịch
thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ ngày 6/10 đến
4/11. Sau đó, Tổng công ty trực thăng Việt Nam dự kiến nâng lượng nắm giữ
lên 206,9 triệu cổ phiếu.
 TLH: Chuyên viên cao cấp Nguyễn Văn Quang đăng ký bán 6 triệu cổ
phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ xuống còn gần 3,7 triệu đơn vị, tương
đương 3,6% vốn Tập đoàn Thép Tiến Lên. Giao dịch dự kiến thực hiện qua
phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 6/10 đến 4/11.
 MDG: CTCP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến đã mua 124.330 cổ phiếu,
nâng lượng nắm giữ lên 1,8 triệu đơn vị, tương đương 17,4% vốn CTCP
Miền Đông. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh vào ngày 28/9.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TS3

8% bằng tiền

02/10/2020

MBB

15% bằng cổ phiếu

05/10/2020

PMC

10% bằng tiền

05/10/2020

VET

28% bằng tiền

07/10/2020

BMP

28,4% bằng tiền

07/10/2020

DMC

25% bằng tiền

08/10/2020

SNZ

5% bằng tiền

08/10/2020

TL4

8,5% bằng tiền

09/10/2020

 NAF: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Ryan Walter
Galloway đã bán 133.990 cổ phiếu CTCP Nafoods Group trong 116.000
đơn vị đăng ký do sơ suất đặt nhầm lệnh bán với số lượng cổ phiếu vượt số
lượng đã đăng ký giao dịch. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh
vào ngày 30/9. Hiện ông Ryan Walter Galloway đang có 98.110 cổ phiếu .

TIN SÀN HNX
 IDV: CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc quyết định đưa 1.020.243 cổ
phiếu quỹ ra bán nhằm tăng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
và bổ sung vốn kinh doanh. Mức giá bán cổ phiếu quỹ là khoảng 25.000
đồng/cổ phiếu trong khi trên thị trường IDV đang giao dịch với mức 50.500
đồng/cổ phiếu.
 SHS: Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội vừa mua vào thêm hơn 450,000 cp
của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Sau khi mua vào thêm hơn
450,000 cp PMC, SHS đã nâng sở hữu tại đây từ 3.85% lên thành 8.7%, tương
ứng hơn 811,500 cp. SHS chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày
24/09/2020.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Giám đốc SSI Research: Triển vọng thị trường quí IV vẫn tích cực nhưng cơ hội mua tốt nhất có thể đã qua. Theo bà
Hoàng Việt Phương, Giám đốc SSI Research, thị trường vẫn còn cơ hội nhưng cơ hội mua vào tốt nhất có thể đã qua và NĐT
cần đặt quản trị rủi ro cao hơn trong lúc này. Trong quí cuối năm NĐT cần chú ý nhiều hơn đến cổ phiếu của các doanh nghiệp
xuất khẩu hưởng lợi từ EVFTA (thuỷ sản, gạo, phân bón), nhóm tiêu dùng thiết yếu lẫn không thiết yếu có tín hiệu hồi phục tốt
sau khi chạm đáy ở 2 đợt COVID-19 lây lan.
 HNX-Index tăng gần 6% trong tháng 9 nhưng thanh khoản giảm 46%. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt
691,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 10.700 tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu đạt hơn
510 tỷ đồng/phiên, giảm 41% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 33 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 46%.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Tập đoàn Anh muốn đầu tư dự án điện gió 12 tỷ
USD ở Bình Thuận. Thứ trưởng Thương mại Anh
cho rằng Anh có nhiều kinh nghiệm trong phát triển
năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời... Hiện
nay, Anh có công suất điện gió ngoài khơi lớn nhất
thế giới. Ông tin tưởng nếu dự án điện gió này thành
công ở Việt Nam thì sẽ đóng góp rất lớn vào sự phát
triển của Việt Nam.
 300 doanh nghiệp ICT Nhật Bản tìm kiếm cơ hội
đầu tư vào Đà Nẵng, UBND thành phố tổ chức Hội
nghị xúc tiến đầu tư ICT Nhật Bản. Hội nghị đã cung
cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản thông tin về
thực trạng, cơ hội đầu tư, cơ chế, ưu đãi, cũng như
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Đà Nẵng.
 Bộ Công Thương: Thị trường thép xây sẽ khởi
sắc cuối năm. Sản lượng thép xây dựng sản xuất,
bán hàng và xuất khẩu trong 9 tháng của năm 2020
đều giảm, tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết dự
kiến từ tháng 9 đến cuối năm, thị trường thép xây
dựng sẽ khởi sắc hơn do trong ngắn hạn thị trường
nội địa có nhu cầu tiêu thụ thép nhiều hơn sau thời
gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

 Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động sau động thái
của NHNN, giảm mạnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6
tháng; có ngân hàng còn điều chỉnh mạnh tới 0,7 điểm
phần trăm, đưa lãi suất xuống sâu dưới mức 4%/năm.
Trên thực tế, trước khi NHNN điều chỉnh trần lãi suất
huy động từ 1/10, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng của đa số
ngân hàng cũng đã ở dưới mức 4%/năm, chỉ có khoảng
5 ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng nhỉnh
hơn mức 4%/năm, khoảng 4,15-4,25%/năm.
 Xuất khẩu - động lực tăng trưởng cuối năm. Chuyên
gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trong bối cảnh
kinh tế thế giới suy giảm vì dịch COVID-19, xuất siêu
của Việt Nam vẫn tăng là dấu hiệu đáng mừng, là một
trong những trụ cột cho tăng trưởng kinh tế. Việt Nam
phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tạo ra các mặt
hàng có giá trị thuần Việt xuất khẩu ra thị trường thế giới.
 PMI tháng 9 đạt 52,2 điểm, tốt nhất từ đầu năm. Số
lượng đơn hàng mới, sản lượng và triển vọng kinh doanh
đều tích cực hơn so với 8 tháng trước đó. Đơn hàng mới
từ nước ngoài tăng mạnh nhất trong 9 tháng trở lại đây.
Nhìn chung sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và tỷ
lệ lao động có việc đã tăng lên đáng kể.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
GEX
9.5
PVS
1.11
DPM
7.3
NTP
0.85
SSI
7.2
CEO
0.37
VHM
6.2
SHS
0.26
MSN
5.5
BVS
0.24
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
VNM
VJC
VND
DBC

(124.7)
(36.3)
(17.7)
(16.3)
(15.4)

DXP
VCS
SHB
AMV
HCC

(7.19)
(0.73)
(0.66)
(0.48)
(0.37)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn

21/10/2020

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

26/10/2020

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

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

16/10/2020

HNX

HSX

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong khi chờ gói giải cứu tài khóa nghìn tỉ USD. Số liệu kinh tế mới công bố cũng tác động tới
tâm lí nhà đầu tư. Dow Jones tăng 0,13%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,5% và 1,4%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do nhu cầu phục hồi chậm trong khi số các các nhiễm COVID-19 đang tăng cao trên toàn
cầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 0,5% xuống 39,95 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 42,05
USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay quay về mức kỉ lục 1.900 USD/ounce. Vàng giao ngay tăng 1,2% lên 1.907 USD/ounce. Giá vàng kì hạn
tăng 1,1% ở mức 1.916 USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay giảm trước kì vọng thông qua gói cứu trợ kinh tế mới của Mỹ. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03%
xuống 1,1744. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2887. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên
105,55.

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
27,817

0.13%

3,380

0.53%

23,251

0.29%

2,328

0.86%

23,459

0.79%

1,248

0.85%

93.79

0.08%

6.79

-0.36%

0.67

-0.66%

26.70

1.25%

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

 Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi mạnh. Chỉ số nhà quản trị
mua hàng (PMI) sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên 51,5 điểm
vào tháng 9. Con số này cao hơn dự báo 51,2 điểm của các nhà kinh
tế và 51 điểm của tháng 8. Goldman Sachs cho rằng, sự cải thiện
trong lĩnh vực dịch vụ (chiếm khoảng 80% tỷ trọng trong PMI phi
sản xuất), được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các ngành vận tải,
khách sạn và nhà hàng, khi người tiêu dùng Trung Quốc có vẻ sẵn
sàng đi du lịch và chi tiêu hơn
 Chưa thông qua gói kích thích kinh tế thứ 2 của Mỹ. Trong quá
trình thương lượng gói kích thích tiếp theo, Nhà Trắng và phe Dân
chủ tại Hạ viện đưa ra các gói cứu trợ khác nhau, với quy mô lần
lượt là hơn 1.500 tỷ USD và 2.200 tỷ USD. Hai bên dường như khó
đạt thỏa thuận sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lưu ý phe Dân
chủ và Nhà Trắng còn bất đồng về giá trị gói cứu trợ.
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