THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

1.20%

0.60%

Giá cuối ngày

961.26

141.7

KLGD (triệu cổ phiếu)

452.49

60.73

9,460.06

670.06

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-7,356,900

-153,921

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-238.11

-2.26

Số CP tăng giá

249

87

Số CP đứng giá

86

197

Số CP giảm giá

161

68

GTGD (tỷ đồng)

 LCG: Licogi 16 ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 1.016 tỷ đồng, tăng trên
51% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt hơn 104 tỷ đồng trong quý
3/2020, tăng gần 88% so cùng kỳ.
 IJC: CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật dự kiến phát hành 80 triệu cổ
phiếu chào bán cho nhà đầu tư. Giá khởi điểm bán đấu giá được căn cứ
theo giá trị sổ sách hoặc bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần
nhất nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 DIG: CTCP Taekwang Vina Industrial đã bán ra toàn bộ 28.192.894 cổ
phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng, tương ứng 9,19%
tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và không còn là cổ đông
lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/10/2020.
 CTF: CTCP City Auto ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 1.559 tỷ đồng,
giảm hơn 4% so với cùng kỳ. LNST tương ứng thu về 935 triệu, cùng kỳ lỗ
hơn 8,4 tỷ.
 VIS: CTCP Thép Việt Ý ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 1.152 tỷ
đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng, trong
khi quý 3 năm ngoái lỗ hơn 75 tỷ đồng.
 PDR: CTCP May mặc Bình Dương ghi nhận 9 tháng doanh thu thuần
và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 899 tỷ đồng và 78 tỷ đồng, lần lượt giảm
17% và 10,7% so với cùng kỳ 2019. Công ty đã vượt 26% mục tiêu doanh
thu và lợi nhuận cao gấp 19,5 lần kế hoạch đã đề ra.
 PNJ: VinaCapital đã bán 708.500 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 17,9
triệu đơn vị, tương đương 8% vốn CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 15/10.
 HBC: Ông Lê Quang Vũ, em trai Thành viên HĐQT Lê Quốc Duy đăng
ký bán toàn bộ 183.750 cổ phiếu, tương đương 2,1% vốn Tập đoàn Xây
dựng Hòa Bình qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 27/10
đến 25/11.
 FCN: Phó Chủ tịch HĐQT Hà Thế Phương đăng ký bán 250.000 cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 27/10 đến 25/11.
Sau giao dịch, ông Phương dự kiến nắm giữ gần 1,1 triệu đơn vị CTCP
Fecon.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

TCL

30% bằng tiền

27/10/2020

VSC

15% bằng tiền

27/10/2020

TCT

15% bằng tiền

28/10/2020

 VOS: Trong quý III/2020, CTCP Vận tải Biển Việt Nam ghi nhận doanh
thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 293 tỷ đồng.
Công ty báo lỗ gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 74 tỷ đồng.

TIN SÀN HNX
 MLS: Công ty Chăn nuôi – Mitraco ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 108 tỷ
đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 30 tỷ đồng, cải thiện
so với mức lỗ ròng gần 10 tỷ hồi quý 3/2019.
 TDT: Đầu tư và Phát triển TDT ghi nhận doanh thu quý 3 giảm 17% so
cùng kỳ xuống còn 123 tỷ đồng. Lãi ròng thu về giảm 28% so cùng kỳ, xuống
còn 10 tỷ đồng.
 FID: Bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã bán 300.000 cổ phiếu, giảm lượng
nắm giữ còn 2,2 triệu đơn vị, tương đương 9,2% vốn CTCP Đầu tư và Phát
triển Doanh nghiệp Việt Nam. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt
1% là 19/10.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Tác động nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier có thể không lớn như kỳ vọng bởi những lý do: (1)
Quá trình tăng tỷ trọng kéo dài hơn dự kiến; (2) Quy mô các quỹ Frontier (cận biên) không quá lớn và (3) Nhiều quỹ đã thực
hiện nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trước thông báo khiến dư địa giải ngân không còn nhiều. Việc được tăng tỷ trọng trong
rổ cận biên sẽ giúp dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam mạnh hơn. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng có thể sẽ không lớn do quy mô các
quỹ cận biên đang có xu hướng thu hẹp từ đầu năm tới nay.
 HOSE đã nhận hồ sơ niêm yết của Clever Group. Theo đó, công ty dự kiến niêm yết hơn 18 triệu cổ phiếu ADG trên sàn
HOSE với vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí là hơn 180 tỉ đồng. Cổ phiếu ADG hiện đang giao dịch trên thị trường UPCoM.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 4, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu ADG
sang sàn HOSE.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Các nước gia tăng phòng vệ thương mại với Việt
Nam. Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 4 bị áp
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều trên
thế giới. Các hàng hóa bị điều tra PVTM là những
mặt hàng Việt Nam có lợi thế như nhôm, thép, thủy
sản, gỗ dán, vật liệu xây dựng... các vụ việc bị khởi
xướng điều tra đã khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt
Nam bị ảnh hưởng khoảng 12 tỷ USD.

 Ngành bán lẻ, kinh doanh dịch vụ hồi phục thận
trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng trong quý 3 đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng, tăng
14% so với quý trước. Vietnam Report cho rằng bán lẻ
Việt Nam vẫn luôn được đánh giá nhiều tiềm năng phát
triển với thị trường gần 100 triệu dân, mức thu nhập ngày
càng cao nhờ kinh tế phát triển ổn định, sự gia tăng của
tầng lớp trung lưu, cùng xu hướng mua sắm mới.

 Sắp có Liên minh các quỹ đầu tư mạo hiểm tại
Việt Nam. Đại dịch Covid-19 gây ra khó khăn trong
việc di chuyển khiến dòng vốn đầu tư vào startup
Việt Nam bị chững lại, nhưng các quỹ đầu tư mạo
hiểm vẫn đánh giá Việt Nam là thị trường ưu tiên
hàng đầu tại Đông Nam Á trong năm 2021 tới.

 Siết tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.
Dự thảo thông tư quy định TCTD chỉ được mua TPDN
khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã
được kiểm toán tại năm liền kề trước năm mua
TPDN. Dự thảo cũng quy định TCTD sẽ không được
mua TPDN phát hành có mục đích để cơ cấu lại các
khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

 Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn đến Khánh Hòa,
xúc tiến kế hoạch đầu tư ở Khánh Hòa trong nhiều
lĩnh vực điện máy, công nghiệp. Chủ tịch UBND
tỉnh Khánh Hòa, mong muốn có được sự hợp tác
chặt chẽ với DN Hàn Quốc trong các lĩnh vực: công
nghệ cao, năng lượng sạch, các ngành công nghiệp,
bất động sản, dịch vụ, chế biến thực phẩm, vận tải
hàng không.

 Gói 16.000 tỉ đồng đã dễ tiếp cận hơn. Theo đó, Nghị
quyết 154 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42 về các biện
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 và Nghị quyết 32 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định 15 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch với các điều kiện đã bớt khắt
khe hơn trước.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
HPG
86.5
SHS
4.74
VIC
65.0
DNM
0.97
VNM
10.0
BAX
0.77
HCM
5.2
SD9
0.68
FUEVFVND
4.9
SRA
0.35
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

MSN
VHM
VRE
CTG
SSI

(96.1)
(82.8)
(45.1)
(23.5)
(17.2)

SHB
VCG
NBC
INN
TXM

(7.13)
(1.98)
(0.96)
(0.79)
(0.25)

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 phiên cuối tuần diễn biến trái chiều, khép lại một tuần giảm điểm giữa những bế tắc trong cuộc đàm phán
gói cứu trợ kinh tế nghìn tỉ USD. Dow Jones giảm 0,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng nhẹ, lần lượt 0,3% và 0,4%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 1,5% xuống 39,85 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm
hơn 1,5% xuống 41,77 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay bất ngờ giảm dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce. Giá vàng giao giảm 0,24% xuống 1.896 USD/ounce, vàng
giao tháng 12 giảm 0,35% xuống 1.898 USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,11% xuống 1,1845. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3049. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 104,42.

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

28,336

-0.10%

3,465

0.34%

23,549

0.14%

2,362

0.06%

24,919

0.54%

1,214

-0.24%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

92.80

0.03%

6.69

0.04%

0.83

1.77%

27.55

-1.99%

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

Highlight
 PwC: Các công ty sẽ chuyển khỏi Trung Quốc dù ai là tổng
thống Mỹ. Chủ tịch PwC Mỹ Tim Ryan cho rằng, việc di chuyển
chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc đã được các công ty Mỹ quan tâm
kể từ khi nổ ra cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng.
Tuy nhiên, mối bận tâm này chỉ trở nên quan trọng ở nhiều doanh
nghiệp khi Covid-19 xảy ra. Theo vị chuyên gia, những người
hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển là các quốc gia Đông Nam Á,
Mexico và Mỹ.
 Trung Quốc đã mua 23 tỷ USD nông sản của Mỹ, hoàn thành
71% mức mục tiêu đề ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn
1. Doanh số ngô ở Mỹ đã đạt mức kỷ lục 8,7 triệu tấn, doanh số đậu
tương giao năm 2021 tăng gấp đôi so với năm 2017, xuất khẩu thịt
lợn đạt mức cao kỷ lục trong 5 tháng đầu năm nay và doanh số thịt
bò tính đến tháng 8 cũng tăng gấp 3 so với năm 2017.
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