THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.47%

1.05%

Giá cuối ngày

939.76

140.03

KLGD (triệu cổ phiếu)

350.87

44.17

7,042.10

650.44

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-18,706,254

1,144,900

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-638.92

17.34

Số CP tăng giá

297

89

Số CP đứng giá

102

210

Số CP giảm giá

119

54

GTGD (tỷ đồng)

 DIG: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ bán toàn bộ gần 8,26
triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Phương
thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Đây là lượng cổ phiếu công ty
mua vào đợt tháng 4 với giá trung bình 10.918 đồng/cp, tương ứng tổng giá
trị tiền hơn 90 tỷ đồng.
 FMC: Thực phẩm Sao Ta cho biết doanh số tiêu thụ tháng 10 là 22,9
triệu USD, tăng gần 40% so với cung kỳ. Cụ thể, tôm chế biến đạt 2.119 tấn,
tăng hơn 47% so với tháng 10 năm ngoái.
 HQC: Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu quý 3 giảm 18% xuống
còn 126 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm
89% cùng kỳ năm trước.
 PLX: Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần quý 3
đạt gần 27,462 tỷ đồng, giảm 44% so cùng kỳ. Công ty báo lãi ròng hơn
853 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ.
 CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận
doanh thu thuần quý 3 tăng vọt lên hơn 1,821 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.
Lãi ròng giảm 92%, chỉ ở mức hơn 30 tỷ đồng.
 ITA: CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận 9 tháng đầu năm
đạt doanh thu thuần và lãi ròng xấp xỉ 549 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, lần
lượt giảm 33% và 5% so với cùng kỳ.
 HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM tiếp tục tăng vốn điều lệ
lên hơn 16,088 tỷ đồng, thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019. Tỷ lệ
phát hành là 26.92% tính số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương
đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành.
 GEG: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Trần Thị Hồng Thắm
đăng ký bán 170.000 cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai qua phương thức khớp
lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 9/11 đến 8/12. Sau giao dịch, bà Thắm giảm
lượng nắm giữ còn 283.208 cổ phiếu.
 VNM: Từ ngày 6/10 đến 4/11, Platinum Victory Pte.Ltd không mua cổ
phiếu nào trong số 17,4 triệu cổ phiếu đăng ký. Quỹ hiện nắm giữ 221,9
triệu cổ phiếu (trong đó có gần 37 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1), tương
đương 10,6% vốn Vinamilk .

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

SRA

40% bằng cổ phiếu
20% bằng tiền

05/11/2020

SB1

8,4% bằng tiền

05/11/2020

MBB

15% bằng cổ phiếu

05/11/2020

PMC

10% bằng tiền

05/11/2020

CSV

10% bằng tiền

06/11/2020

PDR

7% bằng cổ phiếu

06/11/2020

BMP

28,4% bằng tiền

07/11/2020

 BWE: Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Trí đã mua 500.000 cổ phiếu
CTCP Nước – Môi trường Bình Dương qua phương thức khớp lệnh hoặc
thỏa thuận hoặc đấu giá, từ ngày 2/10 đến 31/10. Ông Trí trước đó không
nắm giữ cổ phần BWE.

TIN SÀN HNX
 CC1: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP ghi nhận doanh thu quý 3 đạt
hơn 1.867 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế gần 6
tỷ, cùng kỳ năm 2019 lãi hơn 89 tỷ đồng.
 CEO: CTCP Tập đoàn C.E.O báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 40 tỷ đồng, trong
khi lãi hơn 336 tỷ đồng vào cùng kỳ năm 2019. Doanh thu thuần giảm tới
78%, chỉ còn gần 682 tỷ đồng.
 ACB: Từ ngày 12/10 đến 28/10, DC Developing Markets Strategies Public
Limited Company đã mua 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn.
Trước đó, quỹ ngoại không nắm giữ cổ phiếu ACB.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Sôi động đấu giá cổ phần tháng 11. Theo đó, trong tháng 11 này HNX sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công
nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần; Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh
Bình; Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam và cuối cùng là Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin.
 Giá trị giao dịch bình quân trên HNX tăng 16,5% trong tháng 10, đạt hơn 857 tỷ đồng/phiên. Tổng giá trị giao dịch của
nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 14.8000 tỷ đồng (tăng 38,3% so với tháng trước) chiếm tỷ trọng 78,67% toàn sàn HNX. Tháng
10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 2 doanh nghiệp niêm yết mới và có 2 doanh nghiệp hủy niêm yết, đồng thời
có 9 doanh nghiệp niêm yết bổ sung 1 tỷ cổ phiếu. HNX có 353 doanh nghiệp niêm yết với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Bình Dương thu hút mạnh dòng vốn FDI từ Nhật
Bản. Vốn đầu tư Nhật Bản vào Bình Dương đang
dẫn đầu với 304 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,7 tỷ
USD, chiếm trên 16% tổng vốn FDI của tỉnh. Hiện,
Bình Dương đang ưu tiên mời gọi các dự án lớn, nhà
đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi
trường, ít sử dụng lao động. Nhà đầu tư Nhật Bản
được chính quyền địa phương đánh giá là chấp hành
tốt pháp luật, hoạt động hiệu quả, ứng dụng và sử
dụng công nghệ, máy móc hiện đại, thân thiện môi
trường; quan hệ và chăm lo tốt đời sống người lao
động.
 Kiến nghị cho tư nhân tham gia đầu tư xây dựng
metro. Đại biểu Nguyễn Phi Thường kiến nghị
nghiên cứu mô hình đường sắt đô thị tư nhân như
thành phố Tokyo (Nhật Bản) nhằm giảm bớt gánh
nặng cho ngân sách và sự phụ thuộc vào vốn ODA.
 Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động 40 triệu USD
cho Kế hoạch Ứng phó với lũ lụt tại Việt Nam. Kế
hoạch này được thiết kế cho khoảng thời gian 6
tháng nhằm giải quyết cả nhu cầu nhân đạo tức thời
đồng thời thực hiện một số hoạt động phục hồi sớm.

 Nghĩa vụ trả nợ công ngày càng lớn. Nợ công năm
2020 dự kiến vượt 3,63 triệu tỉ đồng và nghĩa vụ trả nợ
cả gốc lẫn lãi trên 360.000 tỉ đồng. Năm 2020, tỉ lệ nghĩa
vụ trả nợ nước ngoài/xuất khẩu là 34,6%, vượt gần 10%
so với mức trần 25% mà Quốc hội cho phép. Bên cạnh
đó, năm 2021, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ
khoảng 368.276 tỉ đồng, bằng khoảng 27,4% ngân sách.
 Hải quan thu ngân sách giảm 14,66%. Số thu ngân
sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm của toàn ngành
Hải quan đạt 250.466 tỷ đồng, bằng 74,10% dự toán,
bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu. Ảnh hưởng của dịch
COVID-19 dẫn tới giao thương hạn chế, nhu cầu hàng
hóa sụt giảm, hoạt động thông quan hàng hóa khó khăn,
nguồn lao động và “sức khỏe” của doanh nghiệp (DN) bị
giảm sút, giá hàng hóa giảm mạnh.
 Bộ Tài chính đánh giá sơ bộ tình hình tài chính
DNNN. Có 133/138 DN kinh doanh có lãi; 5 đơn vị kinh
doanh lỗ. Có 46/138 đơn vị được đánh giá an toàn về tài
chính; 4 đơn vị được đánh giá là mất an toàn về tài
chính"; 2 đơn vị được đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn
về tài chính; các đơn vị còn lại chưa được chủ sở hữu
tổng hợp, đánh giá đầy đủ.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VNM
27.6
PVS
6.83
SBT
9.9
SHS
5.30
HSG
7.8
VCS
3.95
IMP
6.6
TNG
1.72
DGW
6.1
SHB
0.39
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
VRE
MSN
VHM
GEX

(202.0)
(100.0)
(93.3)
(86.1)
(39.5)

CAN
VCG
SLS
NHA
BVS

(0.69)
(0.49)
(0.34)
(0.24)
(0.05)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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 tăng điểm trên diện rộng bất chấp việc cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa có người thắng cuộc rõ ràng.
Một cuộc chiến pháp lí liên quan đến kết quả bầu cử nhiều khả năng sắp diễn ra. Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 tăng 2,2%,
Nasdaq Composite kết phiên cũng tăng mạnh 3,9%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trước các báo cáo về số hàng tồn kho đang giảm hơn dự kiến. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng
hơn 2% lên 38,45 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 2% lên 40,52 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay đảo chiều giảm khi sự kì vọng về một gói hỗ trợ kinh tế lớn hơn dần tan biến và sự áp lực đè nặng đến từ
đồng USD. Vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.896 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,7% ở mức 1.896 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay giảm khi cuộc bầu cử tại Mỹ sắp kết thúc. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,11% lên 1,1734. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD giảm 0,15% xuống 1,2967. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 104,44.

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

27,848

1.34%

3,443

2.20%

23,725

1.85%

2,390

1.39%

24,886

-0.21%

1,222

0.09%

93.48

-0.08%

6.65

0.08%

0.94

6.90%

29.57

-16.82%

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

Highlight
 Bầu cử Mỹ: Thắng ở Michigan, ông Biden đã có 264 phiếu đại
cử tri, ông Trump bắt đầu cuộc chiến pháp lý. Hiện Biden đang
có 264 phiếu đại cử tri, trong khi đó ông Trump đang có 214 phiếu.
Nếu ban Nevada công bố kết quả về Biden thì chiến thắng sẽ giành
cho ông Biden. Trong khi đó, ông Trump đang tiến hành các bước
đi kiện tụng nhằm không tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển
giao quyền lực trong hòa bình.
 Hoãn IPO, Ant Group trả lại gần 168 tỷ USD cho nhà đầu tư
Hồng Kông. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đăng ký mua cổ phiếu
trong đợt IPO của Ant Group tại Hồng Kông sẽ nhận lại tiền trong
2 đợt.

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
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