THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

1.16%

0.63%

Giá cuối ngày

949.9

140.86

365.11

41.77

7,308.14

591.58

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-14,452,410

-231,020

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-601.40

-4.72

Số CP tăng giá

244

72

Số CP đứng giá

98

214

Số CP giảm giá

158

66

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 FPT: Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của
FPT đạt 21.164 tỷ đồng và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9%
so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ
lần lượt tăng trưởng 8% và 7%.
 BBC: CTCP Bibica ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 731,5 tỷ đồng, giảm
18%. LNST 9 tháng ghi nhận gần 59 tỷ, tăng so với con số 44 tỷ cùng kỳ.
Công ty đã lần lượt thực hiện được gần 41% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ
tiêu lợi nhuận.
 HTN: CTCP Hưng Thịnh Incons dự kiến phát hành hơn 16,53 triệu cổ
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 50%. Giá chào bán
17.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 281 tỷ đồng.
 NLG: CTCP Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 683 tỷ
đồng, tăng hơn 74% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần giảm mạnh 76% xuống
còn 42 tỷ đồng.
 YEG: Tập đoàn Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 432 tỷ đồng,
tăng mạnh 58% do với cùng kỳ. Yeah1 báo lãi ròng 12,5 tỷ đồng
 TCM: CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công ghi nhận
doanh thu thuần quý 3 đạt gần 980 tỷ đồng, giảm 3,9% so với quý 3/2019.
Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 85,5 tỷ đồng, tăng trưởng trên 46% so với cùng
kỳ năm ngoái.
 DHM: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dương Hữu Hiếu đăng
ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày
27/10 đến 25/11. Sau giao dịch, ông Hiếu dự kiến nắm giữ 7,6 triệu đơn vị
CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
 AGG: Quỹ KIM đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 3,7
đơn vị, tương đương 4,45% vốn. Ngày giao dịch và không còn cổ đông lớn
là 14/10.
 GEX: Bà Đào Thị Lơ - mẹ của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc
đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX, tương đương tỷ lệ 3,19% Tổng công
ty Thiết bị điện Việt Nam trong thời gian 26/10 -21/11. Bà Lơ chưa sở hữu
cổ phần Gelex trước giao dịch.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

ASP

5% bằng tiền

26/10/2020

KSB

20% bằng cổ phiếu

27/10/2020

HTL

20% bằng tiền

27/10/2020

 HDG: Từ ngày 22/9 đến 21/10, Phó giám đốc Chi nhánh miền Nam
Nguyễn Trọng Hiếu không bán cổ phiếu nào trong 100.000 cổ phiếu đăng
ký do không đạt mức giá kỳ vọng. Ông Hiếu giữ nguyên lượng nắm giữ
512.654 cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn Tập đoàn Hà Đô .
VSC: CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã mua 650.000 cổ phiếu vào ngày 21/10.

TIN SÀN HNX

 ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý
3 đạt 4.485 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế quý 3
của ngân hàng đạt 2.591 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ.
 VRG: Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Thái đăng ký bán 100.000 cổ phiếu
qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 26/10 đến 20/11. Ông Thái hiện đang có
100.000 đơn vị, tương đương 0,4% vốn CTCP Phát triển đô thị và Khu công
nghiệp Cao su Việt Nam.
 PPE: Bà Quách Mỹ Hoa đã mua 350.400 cổ phiếu tương đương 17,5%
vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 16/10. Trước đó, bà Hoa không nắm giữ
cổ phiếu CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 FLCHomes nộp hồ sơ niêm yết lên HNX. HNX vừa thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết chứng khoán của CTCP Đầu tư
kinh doanh Phát triển bất động sản FLCHomes. Theo đó, với vốn điều lệ đăng ký và thực góp là 4,160 tỷ đồng, FLCHomes sẽ
đăng ký niêm yết 416 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX.
 MSCI đề xuất giảm dần tỷ trọng của Kuwait trong 1 năm, thay vì loại luôn từ tháng 11. MSCI sẽ lấy ý kiến của các tổ
chức tham gia thị trường đến ngày 30/10 và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trước ngày 9/11. Theo tham khảo, việc này được
cho là do tỷ trọng của Kuwait trong MSCI Frontier Markets 100 là lớn nhất (25,39%) và để giảm những lo ngại cho các quỹ về
việc hoàn thành phân phối tỷ trọng đầu tư tại các thị trường trong thời gian ngắn.
 Dược phẩm Bến Tre chào sàn HOSE ngày 28/10. 13,5 triệu cổ phiếu DBT của CTCP Dược phẩm Bến Tre sẽ chính thức
giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 28/10 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa đạt 203 tỉ đồng. Biên
độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20%.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Thiên tai sẽ cướp đi hàng tỷ USD tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam. Theo WB, mỗi năm có tới
hàng trăm triệu USD sản lượng và hàng trăm nghìn
việc làm trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt bị ảnh
hưởng vì lũ lụt ven sông và biển tại Việt Nam. WB
cho rằng Việt Nam cần khẩn trương xây dựng chiến
lược tăng cường khả năng chống chịu mới, nếu
không hàng tỷ USD tăng trưởng kinh tế trong thập
kỷ tới sẽ bị cuốn sạch bởi các thảm họa thiên nhiên.

 Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8.4 tỷ USD. Sang quý 3,
xuất khẩu đã phục hồi và tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm
ngoái, đạt gần 2.4 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, kim ngạch
xuất khẩu đạt 790 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm
ngoái. Tổng Thư ký VASEP cho biết, giá trị xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam phục hồi và tăng trưởng tốt, nguồn cung
trên thị trường giảm nên giá cả cũng nhích lên.

 Đề xuất thu hồi giấy phép bay của một hãng hàng
không. Cục Hàng không vừa đề nghị Bộ GTVT hủy
bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không
chung của CTCP Hàng không Bầu Trời Xanh do
không có hoạt động khai thác.

 Thủ tướng: Chưa mở cửa đón khách quốc tế. Người đứng
đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát,
khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ như xử lý nhanh
thủ tục đón chuyên gia, nhà đầu tư nhập cảnh, hoàn thiện
ứng dụng công nghệ thông tin phòng dịch và lập hệ thống
tổng đài tự động đa ngôn ngữ hướng dẫn phòng, chống dịch
Covid-19.

 Đô thị thông minh sắp có khung pháp lý. Bộ Xây
dựng cũng hoàn thiện các công cụ đánh giá quá trình
phát triển đô thị thông minh như: khung đánh giá
chung về phát triển đô thị thông minh cho các loại
đô thị; khung tham chiếu ICT; các chỉ tiêu kinh tế xã hội chuyên ngành về đô thị thông minh, các công
trình xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, tài
nguyên.

 Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 4/2020 và năm
2021: Sẽ phục hồi theo chữ V, năm 2021 tăng khoảng 6,5
- 7%. Theo đó, Các chuyên gia dự báo kinh tế Việt Nam
tăng trưởng 2-3% năm 2020 (khả năng cao là 2,5%) và
khoảng 6,5-7% năm 2021. Mức dự báo này cũng khá tương
đồng so với mức dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế
(IMF, WB, ADB…); lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53,8% năm 2020 và dưới 4% năm 2021.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
DCM
6.8
MSN
6.53
FUEVFVND
6.0
VNM
1.11
VHC
5.5
CTG
0.53
GVR
4.7
VCB
0.20
EIB
3.8
KDH
0.16
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

SHS
IDV
SZB
WCS
SD9

(209.4)
(119.7)
(58.3)
(42.0)
(36.9)

VCS
PVS
SHB
VCG
BVS

(3.74)
(2.53)
(1.80)
(1.40)
(0.35)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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

Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh
Bình

12/11/2020

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que
hàn

06/11/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực khi nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quí III khả quan. Thỏa thuận về dự
luật kích thích tài khóa dường như cũng đã "đến rất gần", theo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500
và Nasdaq Composite đóng cửa tăng lần lượt 0,5% và 0,2%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do số hàng tồn kho đang tăng cao tại Mỹ. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 1% xuống
40,15 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 1% xuống 41,87 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay giảm do đồng USD đang dần mạnh lên. vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 1.901 USD/ounce, vàng tương
lai của Mỹ giảm 1,4% xuống 1.902 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trước bối cảnh rủi ro thị trường. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1822. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,3078. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 104,91.

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

28,363

0.54%

Highlight

3,453

0.52%

23,476

-0.03%

2,345

-0.43%

24,786

0.13%

1,214

-0.24%

 IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á xuống còn 2.2%
trong năm 2020 vì Covid-19. Trước đó, hồi tháng 7, IMF dự báo
kinh tế châu Á suy giảm 1,6% trong năm nay. Đối với năm 2021,
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á sẽ bật trở lại
và đạt mức 6,9%. Tuy nhiên, ngay cả với tốc độ tăng trưởng này,
sản lượng của toàn khu vực trong năm 2021 vẫn sẽ thấp hơn mức
dự báo được IMF đưa ra trước đại dịch.

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

93.05

0.10%

6.68

0.04%

0.86

1.77%

28.11

-1.88%

 Tình nguyện viên thử vắc xin chống Covid-19 tử vong ở Brazil,
AstraZeneca gặp họa. Hiện tại, chưa thể xác định người tử vong
đã được tiêm vắc xin thử nghiệm hay chỉ được tiêm giả dược như
là một phần của thử nghiệm. Đồng thời, nhà chức trách không tìm
thấy lý do để dừng các cuộc thử nghiệm.

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