THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.08%

-0.40%

Giá cuối ngày

944.42

140.33

KLGD (triệu cổ phiếu)

444.32

46.02

9,190.83

716.68

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-36,503,456

524,992

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-908.05

6.07

Số CP tăng giá

200

65

Số CP đứng giá

105

207

Số CP giảm giá

189

80

GTGD (tỷ đồng)

 STB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ghi nhận 9 tháng tổng thu
nhập hoạt động của ngân hàng tăng 12,8% so với cùng kỳ đạt hơn 12.200
tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ
năm ngoái.
 VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ghi nhận 9 tháng đầu
năm, lợi nhuận trước thuế đạt 15.965 tỷ đồng, giảm 9,35% so với cùng
kỳ. Lãi ròng 9 tháng đạt 12.779 tỷ đồng, giảm 9,5%
 DHG: CTCP Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 2.544 tỷ
đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 66% kế hoạch năm. Lợi
nhuận sau thuế đạt 529 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
 VCI: Chứng khoán Bản Việt ghi nhận 9 tháng doanh thu môi giới đạt
gần 314 tỷ đồng, giảm 9,3% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh gần
500 tỷ, tăng nhẹ 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 516 tỷ đồng, giảm gần 15%.
 PNJ: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ghi nhận 9 tháng doanh thu
đạt 11.779 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt
642 tỷ đồng, giảm 20,3% cùng kỳ năm trước, hoàn thành 77,4% kế hoạch.
 KDC: Tập đoàn KIDO ghi nhận 9 tháng doanh thu đạt 6.084 tỷ đồng,
cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 5.164 tỷ. Công ty đạt 337 tỷ LNTT, tăng 49%
và vượt chỉ tiêu cả năm.
 DXG: Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 797 tỷ, giảm
45% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi ròng hơn 100 tỷ đồng, giảm 72%, con
số này đã cải thiện đáng kể với mức lỗ 29 tỷ trong quý 2/2020.
 VNM: Từ ngày 19/8 đến 17/9, F&N Dairy Investments Pte. Ltd không
mua cổ phiếu nào trong số 17,4 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị
trường không phù hợp. Quỹ hiện nắm giữ 308,1 triệu cổ phiếu, tương đương
17,7% vốn Vinamilk.
 FIR: Trưởng ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Xuân Trung đăng ký bán
200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 26/10 đến 24/11. Sau
giao dịch, ông Trung dự kiến nắm giữ 156.720 cổ phiếu, tương đương 0,75%
vốn CTCP Địa ốc First Real.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

HD8

10% bằng tiền

22/10/2020

D11

12% bằng tiền

22/10/2020

CII

10% bằng tiền

22/10/2020

SBT

5% bằng tiền

23/10/2020

VMD

20% bằng tiền

23/10/2020

C21

5% bằng tiền

23/10/2020

TNG

4% bằng tiền

26/10/2020

VPI

25% bằng cổ phiếu

26/10/2020

 YBM: Ông Đỗ Thanh Sơn đã mua hơn 1,9 triệu cổ phiếu, nâng lượng
nắm giữ lên 3,3 triệu đơn vị, tương đương 23,4% vốn CTCP Khoáng sản
công nghiệp Yên Bái. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 19/10.
 CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 602 tỷ
đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 63 tỷ đồng, giảm 30,8% so
với quý 3/2019.

TIN SÀN HNX
 IDC: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước
tại Tổng công ty Idico. Khối lượng thoái vốn là 108 triệu cổ phiếu, tương
đương với 36% vốn điều lệ IDC.
 KTT: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đặng Thùy Dương đăng ký
mua 210.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 22/10 đến 20/11.
 DFC: Ông Phan Thanh Việt, cha của Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Bình
đăng ký mua 560.000 cổ phiếu từ ngày 23/10 đến 20/11. Ông Việt hiện
không phải là cổ đông tại Xích líp Đông Anh.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Giao dịch T+0, bán khống vướng công nghệ, dự kiến vận hành năm 2021. Theo đại diện VSD, pháp lí cơ chế bán chứng
khoán trong ngày, chứng khoán chờ về, không phải bây giờ mới có nhưng phải dựa trên nền tảng công nghệ hiện nay. Hiện đang
đầu tư gói thầu công nghệ toàn thị trường, dự kiến vận hành vào năm 2021.
 ADB: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt thiếu cơ quan xếp hạng đáng tin cậy và có uy tín. Việc thiếu văn hóa xếp
hạng tín nhiệm đặt ra những rủi ro đáng kể đối với thị trường trái phiếu và lĩnh vực tài chính, đặc biệt khi các nhà đầu tư riêng
lẻ hiện đang sở hữu gần một phần tư tổng lượng trái phiếu phát hành”, Báo cáo của ADB nhấn mạnh. Hai công ty xếp hạng tín
nhiệm trong nước đã được Bộ Tài chính cấp phép (công ty thứ nhất trong năm 2017 và công ty thứ hai vào tháng 3/2020) đều
chưa hoạt động. Trong khi đó, Luật Chứng khoán mới ban hành năm 2019 yêu cầu một số trái phiếu phát hành ra công chúng
(nhưng không phải phát hành riêng lẻ) phải được xếp hạng bởi một đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong nước sẽ có hiệu lực kể từ
tháng 1/2021.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 2,75 triệu tỷ đầu tư công trung hạn 5 năm tới,
tăng 37,5% so với kế hoạch giai đoạn 20162020.Trong giai đoạn 5 năm tới, mục tiêu đầu tư
công là tập trung các ngành then chốt, các dự án
quan trọng quốc gia, nhất là hạ tầng giao thông và
năng lượng, dự án kinh tế số, chuyển đổi số. Mục
tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành tuyến
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến
đường bộ ven biển cả nước, các tuyến đường kết nối,
các cảng hàng không, cảng biển. Ngoài ra, các dự án
ưu tiên còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ
đập, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát
triển hài hòa giữa các vùng, miền.
 Xuất khẩu tôm tăng mạnh, 9 tháng đạt 2,7 tỷ USD,
tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tôm
chân trắng chiếm 72% tổng kim ngạch, tôm sú
chiếm 16%, còn lại là tôm biển. Mỹ là thị trường dẫn
đầu về nhập khẩu tôm Việt Nam, chiếm tỷ trọng gần
24%. Tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn so
với các nguồn cung đối thủ như Ấn Độ và Ecuador
nhờ ổn định lại sản xuất nhanh hơn sau dịch.

 Các TCTD kì vọng dư nợ tín dụng tăng 4,7% trong
quí IV, tăng 11,4% trong năm 2020. Nhóm NHTMCP
nhỏ, nhóm NHTMCP lớn và nhóm NH nước ngoài đều
tăng mức kì vọng về tăng trưởng tín dụng của đơn vị
mình trong năm 2020. Các TCTD kì vọng trạng thái
thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong quí IV/2020
nhưng có thể ảnh hưởng do yếu tố thời vụ.
 Thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2020
ước đạt 11-12 tỉ USD. Theo báo cáo của Bộ Công
Thương, trong trường hợp tốt nhất khi dịch bệnh kiểm
soát, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử bán lẻ tại
Việt Nam sẽ tăng trưởng 20% trong quí IV, qua đó giúp
qui mô thi trường đạt mức 12 tỉ USD trong năm nay. Việt
Nam vẫn là một trong 3 thị trường thương mại điện tử
năng động nhất khu vực Đông Nam Á.
 Ngân hàng rục rịch hạ lãi suất cho vay kinh doanh
nhằm kịp thời tháo gỡ các rào cản tiếp cận vốn cho khách
hàng, hỗ trợ duy trì và phát triển kinh tế sau đại dịch, tạo
động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước. VPBank công
bố gói lãi suất cho vay kinh doanh chỉ từ 5,99%,
Agribank giảm tiếp 0,3% lãi suất cho vay, BIDV giảm
lãi suất cho vay 0,5%...


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
HPG
47.1
SHS
21.15
DXG
25.7
BAX
1.84
REE
10.2
SHB
0.71
VHC
10.0
DP3
0.58
NLG
8.2
HUT
0.51
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

VRE
MSN
VHM
CTG
HDB

(99.8)
(75.6)
(67.1)
(35.1)
(27.6)

DTD
VTC
CVN
NBC
VMC

(2.66)
(0.38)
(0.35)
(0.13)
(0.12)

SÀN

HNX

HSX

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

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực
vật Việt Nam - CTCP

04/11/2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính
Viettel

11/11/2020

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

16/10/2020

Công ty TNHH Một thành viên Xây
lắp An Giang

26/10/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi đại diện hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về
dự luật kích thích tài khóa cho nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. Dow Jones giảm 0,4%, S&P 500 và Nasdaq Composite
giảm lần lượt 0,2% và 0,3%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm trước nỗi lo về nguồn cung dư thừa trong khi hàng tồn kho Mỹ tăng cao. Giá dầu thô ngọt
nhẹ WTI giảm hơn 1% xuống 41,15 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 1% xuống 42,65 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay đảo chiều giảm, giao dịch quanh ngưỡng 1.922 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống 1.922
USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,18% xuống 1.926 USD/ounce
 Tỷ giá USD hôm nay giảm mạnh trước tình hình khả quan về gói kích thích tài chính mới tại Mỹ. Tỷ giá euro so với USD
giảm 0,07% xuống 1,1852. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,12% xuống 1,2818. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng
0,10% lên 104,66.

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
28,211

-0.35%

3,436

-0.22%

23,481

-0.67%

2,350

-0.90%

24,754

0.75%

1,217

0.48%

92.77

0.17%

6.65

0.00%

0.82

-0.01%

28.65

-2.38%

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

 Nhân dân tệ tiến sát mốc 6,6 CNY/USD, nhà đầu tư CNY lãi
gần 8% chỉ trong 5 tháng. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc
(CNY) đã liên tục tăng giá trong những phiên gần đây, sáng 21/10
đạt mức cao kỷ lục trong vòng hơn 27 tháng so với USD, do những
số liệu lạc quan về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này, cho thấy sự
hồi phục bền vững sau đại dịch Covid-19.
 Vụ kiện lớn nhất thế giới trong 2 thập kỷ: Chính quyền Tổng
thống Trump chính thức đệ đơn kiện Google. Trong đơn khiếu
nại, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Google kiểm soát sự cạnh tranh
để duy trì vị thế của mình trên thị trường công cụ tìm kiếm và quảng
cáo trực tuyến. Vụ kiện lần này có thể gây rủi ro lớn chưa từng có
đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo của Google. Mảng này đã
mang về 134,8 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 84% toàn bộ hoạt
động kinh doanh của Google.
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