THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.70%

0.73%

Giá cuối ngày

925.47

135.34

KLGD (triệu cổ phiếu)

312.75

33.80

6,577.64

406.85

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-14,658,670

-200,157

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-574.2

0.99

Số CP tăng giá

225

74

Số CP đứng giá

107

217

Số CP giảm giá

181

62

GTGD (tỷ đồng)

 SCR: TTC Land ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 112,5 tỷ đồng, giảm 67%
so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 21 tỷ, cùng kỳ lãi đến 174 tỷ đồng.
 POW: Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP ghi nhận doanh
thu quý 3 đạt 6.112 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau
thuế quý 3 còn hơn 124 tỷ đồng, chỉ gần 16% lợi nhuận quý 3 năm ngoái.
 KBC: Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu quý
3 đạt 202,3 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau
thuế 8,7 tỷ đồng, công ty mẹ chịu lỗ gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm
ngoái lãi ròng gần 110 tỷ đồng.
 PC1: CTCP Xây lắp điện 1 ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 1.644 tỷ
đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ. PCC1 đạt hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế, hơn gấp đôi so với số lãi gần 83 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.
 TTF: Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu quý 3
đạt gần 248 tỷ đồng, tang cao gấp đôi cùng kỳ. Lãi ròng hơn 13 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ lỗ đến 170 tỷ đồng.
 HDG: CTCP Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 840 tỷ đồng,
giảm 32,6% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Tập
đoàn Hà Đô vẫn đạt 187 tỷ đồng, giảm 31,5% so với quý 3/2019, trong đó
lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng.
 AST: CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco – Taseco Airs ghi nhận doanh
thu 9 tháng đạt hơn 296,8 tỷ đồng - giảm 64,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Taseco Airs báo lỗ 28,69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi
154 tỷ đồng.
 ITA: CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận doanh thu quý 3
đạt 282 tỷ đồng, giảm đến 37,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ngược
lại tăng gần gấp đôi cùng kỳ, từ 67,6 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 112,6 tỷ
đồng quý 3 năm nay.
 HPG: Thành viên HĐQT Tạ Tuấn Quang đã bán 900.000 cổ phiếu qua
phương thức khớp lệnh, từ ngày 12/10 đến 28/10. Sau giao dịch, ông Quang
nắm giữ gần 4,4 triệu đơn vị, tương đương 0,1% vốn Tập đoàn Hòa Phát.
 MHC: CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á đã mua vào
224.420 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên gần 3 triệu đơn vị, tương đương
7,3% vốn CTCP MHC.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

NHH

Quyền mua giá 45.000 đ/cp
Tỷ lệ 861:50

02/11/2020

FIR

30% bằng cổ phiếu

02/11/2020

TVH

30,82% bằng tiền

03/11/2020

TTB

10% bằng cổ phiếu

03/11/2020

NTP

15% bằng tiền

03/11/2020

BPC

10% bằng tiền

04/11/2020

SRA

40% bằng cổ phiếu
20% bằng tiền

05/11/2020

 NTL: Bà Trần Thị Mừng đã mua 173.630 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ
lên 7,9 triệu đơn vị, tương đương 12% vốn NTL. Ngày giao dịch làm thay
đổi tỷ lệ sở hữu là 28/10.

TIN SÀN HNX
 PHP: CTCP Cảng Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 537,3
tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 149,7 tỷ đồng, tăng 16%
so với quý 3 năm ngoái.
 VTD: Bà Phạm Thị Thu Hoài đã bán 587.500 cổ phiếu, giảm lượng nắm
giữ còn 1.000 đơn vị CTCP Du lịch Vietourist. Ngày không còn là cổ đông
lớn là 28/10.
 SD1: CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội đã bán
657.800 cổ phiếu từ ngày 15/10 đến 27/10. Sau giao dịch, công ty nắm giữ
hơn 2,3 triệu đơn vị, tương đương 30,2% vốn.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Thêm một doanh nghiệp bị xử phạt vì chưa lên sàn. Ngày 30/10, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt các công ty May
Nam Định, Đầu tư Cao su Quảng Nam và Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung do những vi phạm trong đăng kí giao dịch chứng khoán
và công bố thông tin tới tổng số tiền 415 triệu đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với CTCP May Nam Định do không đăng kí giao dịch chứng khoán.
 Kho bạc Nhà nước dự kiến mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ. Theo đó, dự kiến Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư
vào tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước thực hiện từ đầu năm 2021, kỳ vọng nâng cao thanh khoản cho thị trường TPCP. Phương
thức thực hiện là đấu thầu cạnh tranh lãi suất mua lại có kỳ hạn để lựa chọn đối tác giao dịch, thực hiện trên hệ thống giao dịch
của HNX.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020.
Chính sách phát triển giáo dục mầm non; sinh viên
sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh
hoạt; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự
nghiệp công lập; giảm 1 Phó phòng của cơ quan
chuyên môn cấp huyện từ 25/11;....
 Cấp phép cho hai nhà mạng thử nghiệm thương
mại 5G tại Hà Nội và TP.HCM. Bộ TT&TT vừa
cấp giấy phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch
vụ viễn thông 5G cho Viettel và Tổng công ty Viễn
thông MobiFone. Cả hai giấy phép đều có giá trị đến
hết ngày 30/6/2021. Việc thử nghiệm thương
mại giúp các nhà mạng đánh giá công nghệ và thị
trường trước khi chính thức kinh doanh dịch vụ 5G.
 TP HCM đứng đầu cả nước về thu hút dự án mới
FDI với 776 dự án, Hà Nội đứng thứ hai với 438 dự
án, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ ba với 125 dự án. Báo
cáo của Cục Thống kê TP HCM cho thấy trong các
ngành, lĩnh vực thu hút FDI, ngành thương mại,
công nghiệp dẫn đầu với vốn đăng ký 838 triệu
USD; hoạt động kinh doanh bất động sản 772 triệu
USD…

 Bất chấp Covid-19, người dân vẫn mạnh dạn vay
ngân hàng mua nhà. Cho dù bị kiểm soát chặt chẽ
nhưng tín dụng bất động sản vẫn giữ được đà tăng, đặc
biệt là dư nợ cho vay phục vụ mục đích tự sử dụng. So
với thời điểm cuối 2019, lãi suất cho vay mua nhà cố định
năm đầu tiên đã thấp hơn khoảng 1-2 điểm phần trăm và
hiện đang rơi về vùng thấp nhất 10 năm.
 Gói kích thích kinh tế lần 2: Tập trung cho hàng
không, du lịch. Bộ KHĐT vừa gửi công văn tới các bộ,
ngành để lấy ý kiến về đề xuất chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngoài
chính sách hỗ trợ cho người lao động, chính sách lần này
sẽ tập trung hỗ trợ, đề xuất bảo lãnh cho DN hàng không
vay 11.000 tỷ và giảm 80% tiền ký quỹ của DN lữ hành.
 Thặng dư thương mại với Hoa Kỳ trong 10 tháng
tăng 24%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của
Việt Nam trong 10 tháng với kim ngạch đạt 62,3 tỷ USD,
tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung
Quốc đạt 37,6 tỷ USD, tăng 14%. Thị trường EU đạt 28,9
tỷ USD, giảm 3%. Thị trường ASEAN đạt 18,9 tỷ USD,
giảm 11,6%. Hàn Quốc đạt 16,3 tỷ USD, giảm 2,6%.
Nhật Bản đạt 15,6 tỷ USD, giảm 7%.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
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DXG
21.20
SHB
3.15
VPB
16.80
SHS
2.22
SBT
8.40
CDN
0.47
GVR
8.30
VCS
0.44
SSI
6.30
NTP
0.42
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ
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MSN
VNM
HPG
VRE
KDH

(229.00)
(82.20)
(38.80)
(29.80)
(29.40)

SD9
BVS
VCG
SLS
AMV

(2.19)
(1.08)
(1.05)
(0.43)
(0.42)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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 Du lịch Thương mại
Nông nghiệp Việt Nam

16/11/2020

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que
hàn

06/11/2020

Tổng Công ty IDICO – CTCP

27/11/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn giảm sâu, nhà đầu tư lo lắng vì
dịch COVID-19 tái bùng phát, đàm phán gói cứu trợ đổ vỡ và cuộc bầu cử còn nhiều ẩn số. Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500
và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 1,2% và 2,5%.
 Giá dầu hôm nay giảm trở lại do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường yếu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm gần 1% xuống 35,85
USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 37,95 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tiếp tục trượt xuống khi các nhà đầu tư quay sang tìm đồng USD trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa sẽ
bắt đầu bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống 1.876 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0,11%
xuống 1.877 USD/ounce.
 Tỷ giá USD hôm nay ít biết động trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,06% xuống 1,1641. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD giảm 0,10% xuống 1,2927. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống 104,59.

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
26,501

-0.59%

3,270

-1.21%

22,977

-1.52%

2,267

-2.56%

24,107

-1.95%

1,195

-0.56%

93.90

-0.06%

6.72

-0.19%

0.82

-1.76%

37.59

-6.68%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

 Anh tái phong tỏa toàn quốc một tháng. Thủ tướng Anh Johnson
tái áp đặt phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV
vượt một triệu và nguy cơ hệ thống y tế vỡ trận. Biện pháp tái phong
tỏa toàn quốc sẽ được Anh áp dụng từ 0h ngày 5/11 đến hết ngày
2/12.
 Hoạt động của các nhà máy Trung Quốc giảm nhẹ trong tháng
10. Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày
31/10 cho thấy Chỉ số nhà quản lí mua hàng (PMI) đã lùi từ mức
51,5 hồi tháng 9 xuống 51,4 trong tháng 10, vẫn duy trì trên ngưỡng
50 điểm. Con số trên cũng lạc quan hơn mức dự báo của các nhà
phân tích là 51,3 và cho thấy đà phục hồi về tổng thể của kinh tế
Trung Quốc dường như vẫn đang đi đúng hướng.

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