THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.46%

1.06%

Giá cuối ngày

909.91

134.91

KLGD (triệu cổ phiếu)

527.15

87.87

8,592.17

1278.05

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-13,704,520

-1,959,354

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-277.89

-15.53

Số CP tăng giá

106

77

Số CP đứng giá

94

190

Số CP giảm giá

294

86

GTGD (tỷ đồng)

 TCB: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã chuyển nhượng thành
công 439.000 cổ phiếu TCB cho ông Jens Lottner - CEO ngân hàng
Techcombank. Ước tính theo mức giá này, số cổ phiếu mà ông Jens Lotter
nhận được có giá trị gần 10 tỷ đồng.
 GEX: Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam – GELEX chào mua thành
công 94.610.460 triệu cổ phiếu VGC, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công
ty Viglacera từ 24,96% lên 46,15%.
 TCH: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh số
xe đầu kéo Navsitar trong tháng 9 đạt 234 chiếc, tăng mạnh so với các
tháng liền trước. Luỹ kế quý vừa qua, TCH đạt doanh số 565 xe, gấp gần 14
lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý liền trước, doanh số xe tăng trên
100%.
 GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP thông qua quyết định chấp
thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại CTCP Kinh
doanh Khí Miền Nam. Được biết, PV Gas hiện nắm hơn 35% vốn tại PGS.
 PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí ghi nhận Lũy kế 9 tháng đầu năm
2020, doanh thu đạt 5,345 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 565 tỷ đồng. Khép
lại 3 quý đầu năm, PVT đã thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và vượt
3% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.
 HTI: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO ước doanh thu thuần quý
3 đạt hơn 95 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 19 tỷ đồng, đều hoàn thành tốt
kế hoạch đề ra trong quý 3.
 S4A: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh đã mua 221.340 cổ phiếu trong số
300.000 đơn vị do giá thị trường không phù hợp. Ông Sinh thực hiện giao
dịch qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 3/9 đến 1/10. Sau giao dịch, vị Chủ
tịch nắm giữ gần 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn.
 TLH: Chuyên viên cao cấp Nguyễn Văn Quang đính chính giao dịch là
đăng ký bán toàn bộ gần 9,7 triệu cổ phiếu, tương đương 9,5% vốn Tập
đoàn Thép Tiến Lên qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày
7/10 đến 5/11.
 VSC: CTCP Đại lý Vận tải Safi đăng ký mua 700.000 cổ phiếu qua
phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 7/10 đến 6/11. Sau giao
dịch, Safi dự kiến nắm giữ hơn 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

 TCM: Ông Nguyễn Văn Nghĩa đã mua 811.520 cổ phiếu, nâng lượng
nắm giữ lên gần 3,9 triệu đơn vị, tương đương 6,3% vốn CTCP Dệt may –
Đầu tư – Thương mại Thành Công. Ngày giao dịch và trở thành cổ đông lớn
là 29/9.

TIN SÀN HNX
 MGG: Tổng Công ty Đức Giang – CTCP ghi nhận 9 tháng đầu năm, tổng
doanh thu giảm 33% còn 1.440,4 tỷ và lợi nhuận 20,2 tỷ đồng - giảm 51% so
với 9 tháng đầu năm 2019.
 RCL: Chủ tịch HĐQT Trần Văn Châu đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng
lượng nắm giữ lên 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 9,6% vốn CTCP Địa ốc
Chợ Lớn . Ngày giao dịch từ 10/9 đến 29/9.
 PBC: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường đăng ký bán toàn bộ 3,5
triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 6/10 đến
2/11. Ông Nguyễn Phúc Thuần, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Huy
Cường là Ủy viên HĐQT Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận niêm yết trên HNX. Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận cho Tổng Công
ty Tái bảo hiểm PVI được niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán PRE. Số cổ phiếu PVIRe đăng ký niêm
yết tương ứng với số vốn điều lệ 728 tỷ đồng của công ty.
 Nhiều quỹ đầu tư thắng lớn trên TTCK Việt Nam trong quý 3. Thống kê cho thấy hầu hết các quỹ lớn trên thị trường đều
có mức tăng trưởng trên 10% trong quý, vượt qua đà tăng của thị trường chung. Quỹ ngoại lớn nhất thị trường Vietnam Enterprise
Investments Limited có mức tăng trưởng 13,15%. Quỹ ETF nội địa lớn nhất VFMVN30 ETF có mức tăng trưởng 12,04%, nhỉnh
hơn đôi chút so với chỉ số tham chiếu VN30. Bộ đôi quỹ ETF nội mới thành lập VFMVN Diamond ETF và SSIAM VNFin Lead
ETF có hiệu suất tốt nhất thị trường trong quý 3 với mức tăng trưởng là 16,6%. Pyn Elite Fund cũng có hiệu suất khá tích cực
với mức tăng 14,67%.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI




TIN VĨ MÔ

Hơn 78.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm.
Số lượng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chiếm
trên 38.600 doanh nghiệp, tăng gần 82% so với
cùng kỳ và tập trung ở nhóm có quy mô vốn dưới
10 tỷ đồng. Phần còn lại đang chờ giải thể hoặc đã
hoàn tất thủ tục giải thể, lần lượt khoảng 27.590 và
12.090 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạm ngừng
kinh doanh tăng mạnh ở tất cả lĩnh vực. Trong đó,
kinh doanh bất động sản, giáo dục, dịch vụ lưu trú
và ăn uống, vui chơi giải tró... có tỷ lệ doanh
nghiệp gặp khó khăn nhiều nhất.
Hàng không Việt có thể phục hồi nhanh hàng
đầu Đông Nam Á. Mới đây, Fitch Ratings đã dự
báo khách luân chuyển (RPK) trung bình của hãng
hàng không Việt Nam bằng 55% mức cơ sở năm
2020 và 90% vào năm 2021. Những con số này
tích cực, cao hơn các thị trường khác tại Đông
Nam Á. Theo Fitch Ratings, nhờ kiểm soát tốt
Covid-19, hàng không Việt Nam sẽ phục hồi
nhanh hơn.

 Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế trong
những tháng cuối năm. Về tín dụng đối với lĩnh vực ưu
tiên, nguồn vốn vẫn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực
ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là một số
lĩnh vực hiện đang tận dụng được lợi thế trong bối cảnh
mới như tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 7%, tín dụng
cho nông nghiệp, nông thôn tăng 5%, tín dụng đối với
DNNVV tăng khoảng 5,5%.
 Cho vay đầu tư chứng khoán bất ngờ giảm mạnh.
Tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh
chứng khoán tiếp tục nối dài xu hướng giảm từ đầu năm.
Đến cuối tháng 8/2020, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư
kinh doanh chứng khoán đã giảm tới 10,35% so với cuối
2019 và chỉ còn chiếm 0,32% tổng dư nợ của hệ thống.
Đây là mức giảm rất mạnh ít thấy nhiều năm qua.
 Kinh tế TP HCM tăng trưởng chưa đến 1% sau 9
tháng. Cục Thống kê TP HCM cho biết kinh tế của thành
phố 9 tháng đầu năm chưa lấy lại đà tăng trưởng. Tổng
sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm của TP HCM ước
tăng 0,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực
nông lâm thuỷ sản tăng 2,7%, khu vực công nghiệp và
xây dựng giảm 0,1%, khu vực dịch vụ tăng 1,2%.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
SSI
20.60
NTP
1.94
VIC
15.80
VIX
0.16
KDC
12.60
WCS
0.15
VCB
12.20
DC4
0.11
POW
5.10
CDN
0.10
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VNM
CTG
HPG
VRE
PVD

(70.40)
(67.30)
(59.30)
(17.10)
(16.80)

PVS
TIG
DXP
ART
LHC

(7.11)
(3.19)
(2.78)
(1.11)
(0.66)

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 ngày 2/10 chìm trong sắc đỏ sau khi Tổng thống Donald Trump được xét nghiệm và có kết quả dương
tính với COVID-19. Nhà đầu tư lo ngại cuộc bầu cử sắp tới sẽ gặp nhiều trở ngại và tình hình dịch bệnh có thể sẽ xấu đi. Dow
Jones giảm 0,5%, S&P 500 đóng cửa giảm 1%, Nasdaq Composite kết phiên sụt 2,2%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do tín hiệu yếu của nhu cầu tiêu thụ trên thị trường khi đại dịch COVID-19 vẫn đang tăng
cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 4% xuống 37,05 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 4% xuống 39,25 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng 1.900 USD. Giá vàng giao ngay tăng 0,22% lên 1.901 USD/ounce,
vàng giao tháng 12 giảm 0,04% xuống 1.906 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,1715. Tỷ giá đồng bảng Anh
so với USD giảm 0,04% xuống 1,2925. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,19% lên 105,53.

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
27,682

-0.48%

3,348

-0.96%

23,030

-0.67%

2,328

0.86%

23,459

0.79%

1,238

-0.81%

93.79

0.08%

6.79

-0.36%

0.67

-0.66%

27.63

3.48%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

 Chuyện gì xảy ra khi Trump nhiễm nCoV? Chiến dịch tranh cử
của Trump sẽ chịu tổn thất vì ông nhiễm nCoV và việc ông có điều
hành đất nước như bình thường hay không phụ thuộc vào triệu
chứng nặng hay nhẹ. Trong trường hợp Trump có triệu chứng nặng,
cần đặt máy thở hay sử dụng các liệu pháp an thần, ông sẽ không
thể điều hành đất nước.
 Paris trước nguy cơ tái phong tỏa, khi chính phủ cho hay tình
hình Covid-19 ở thủ đô đang tệ hơn. Ngưỡng "cảnh báo tối đa"
của Pháp là khi tỷ lệ nhiễm nCoV lên tới 25/100.000 người, ít nhất
30% số giường chăm sóc đặc biệt là bệnh nhân Covid-19 và tỷ lệ
nhiễm ở người cao tuổi là 100/100.000 người.

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

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
05/10/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

