THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.21%

-1.23%

Giá cuối ngày

937.75

138.3

KLGD (triệu cổ phiếu)

340.33

34.67

GTGD (tỷ đồng)

6,380.14

479.85

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-622,590

611,359

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

32.94

7.09

Số CP tăng giá

148

58

Số CP đứng giá

94

191

Số CP giảm giá

276

104

 ACC: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC phát hành 20
triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát
hành 1:2. Dự kiến sau phát hành Becamex ACC tăng vốn điều lệ lên gấp 3,
từ 100 tỷ đồng hiện nay lên 300 tỷ đồng.
 IJC: CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật ghi nhận 9 tháng đạt 1.839 tỷ
đồng tổng doanh thu, hoàn thành 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế
đạt 224 tỷ đồng, hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
 VCI: Chứng khoán Bản Việt sẽ huy động 1.200 tỷ trái phiếu cho kế
hoạch tăng cường tự doanh, cấp margin trong năm 2020-2021. Kỳ hạn 24
tháng, trái phiếu sẽ chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và
ngoài nước. Lãi suất từ 7-9%/năm.
 NLG: Đầu tư Nam Long dự kiến lãi 490 tỷ đồng từ bán Đồng Nai
Waterfront trong năm nay. Công ty đã ký hợp tác chuyển nhượng vốn với
đối tác Nhật, ban giám đốc tự tin sẽ hoàn thành thương vụ trong năm nay.
 PC1: CTCP Xây lắp Điện I ghi nhận doanh thu quý 3 đạt gần 1,644 tỷ
đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Lãi ròng tăng 106% lên mức 159 tỷ đồng.
 BCM: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thông qua việc
góp thêm gần 1.13 ngàn tỷ đồng để tăng vốn tại đơn vị liên kết là CTCP
Phát triển Công nghiệp BW. Vốn điều lệ của BW sẽ tăng từ gần 4.92 ngàn
tỷ đồng lên mức 8.68 ngàn tỷ đồng. Với lượng tiền góp thêm, tỷ lệ sở hữu
của Becamex tại BW sẽ được duy trì ở mức 30%.
 LGL: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang ghi nhận doanh
thu quý 3 giảm tới 51% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 53 tỷ đồng. LGL báo
lỗ hơn 11 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước Công ty báo lãi đạt gần 20
tỷ đồng.
 DHC: CTCP Đông Hải Bến Tre thông qua phương án mua vào gần 2
triệu cổ phần, tương đương 20% vốn của Dịch vụ Năng lượng Bến Tre.
Với giá mua dự kiến 10,000 đồng/cp, ước tính DHC sẽ chi ra gần 20 tỷ
đồng, thực hiện trước ngày 30/06/2021.
 NKG: Quỹ KIM đã bán 640.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 9,9
triệu đơn vị, tương đương 5,8% vốn CTCP Thép Nam Kim . Ngày giao
dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 3/11.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

CSV

10% bằng tiền

06/11/2020

PDR

7% bằng cổ phiếu

06/11/2020

VFG

10% bằng tiền

06/11/2020

PPS

7,5% bằng tiền

06/11/2020

BMP

28,4% bằng tiền

07/11/2020

MPC

15% bằng tiền

09/11/2020

GDT

20% bằng tiền

09/11/2020

TTT

30% bằng tiền

11/11/2020

 TDH: Bà Nguyễn Thị Minh Anh, vợ của Phó Chủ tịch HĐQT Lê Minh
Tâm đăng ký bán toàn bộ 932.400 cổ phiếu, tương đương 0,8% vốn
CTCP Phát triển nhà Thủ Đức qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa
thuận, từ ngày 11/11 đến 9/12.

TIN SÀN HNX
 VCG: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam dự
kiến mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện từ ngày 16/11 đến
ngày 15/12/2020. Tạm tính theo thị giá 41.100 đồng/cp, ước tính VCG có thể
chi số tiền lên tới 1.817 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.
 TKU: Tổng giám đốc Liu Chien Hung đăng ký mua 200.000 cổ phiếu
qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 6/11 đến 4/12. Vị CEO
hiện nắm giữ hơn 2 triệu đơn vị, tương đương 6,3% vốn .
 KSD: Ủy viên HĐQT Lê Phương Hồng đã mua 4,2 triệu cổ phiếu, tương
đương 35% vốn CTCP Đầu tư DNA, vào ngày 12/10 và 13/10. Trước đó, bà
Hồng không là cổ đông tại công ty.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 VNDirect bị xử phạt vì cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành
quyết định xử phạt với CTCP Chứng khoán VNDirect 125 triệu đồng do thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không
có đủ tiền theo quy định. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Chứng khoán VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán
của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.
 VinaCapital 'nhảy' vào điện tái tạo, đặt mục tiêu có 1 GW trong 5 năm tới. VinaCapital Group đang mở rộng sang lĩnh vực
năng lượng với 3 loại hình đầu tư bao gồm điện khí hóa lỏng (LNG), điện mặt trời và điện gió. Tập đoàn này cho biết đang
thưởng thảo với nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như chính quyền địa phương cho mục tiêu phát triển tối thiểu 1 GW (bằng
1.000 MW) điện tái tạo trong vòng 5 năm tới.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân
bị thiệt hại nhà ở do thiên tai. Căn cứ mức độ thiệt
hại về nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương,
các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của
mình và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp
khác để quyết định mức hỗ trợ cho các hộ dân.
 Thị trường M&A Việt Nam có thể đạt 7 tỷ USD
vào năm 2022. Hoạt động M&A tại Việt Nam chủ
yếu tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản,
ngân hàng, công nghiệp và bán lẻ, năng
lượng...Theo dự báo của CMAC, thị trường M&A
sẽ hồi phục theo mô hình chữ V trong giai đoạn 2021
- 2022. Theo đó giá trị thị trường có thể phục hồi về
mức 4,5 - 5 tỷ USD vào năm 2021 trước khi bật
mạnh hơn tăng lên 7 tỷ USD vào năm 2022.
 Thêm một dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phải hủy
thầu. Bộ Giao thông vận tải vừa hủy thầu việc lựa
chọn nhà đầu tư cho dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn
do đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu. . Đây là
dự án thứ 2 không tìm được nhà đầu tư. Trước đó,
dự án Nghi Sơn – Diễn Châu cũng không có nhà đầu
tư nộp hồ sơ dự thầu.

 Vốn đầu tư vào khu công nghiệp tăng gần 50%. Trong
10 tháng, tổng vốn đầu tư trong nước vào các KCX KCN đạt hơn 321 triệu USD, tăng 47,6% so cùng kỳ năm
ngoái. Trong đó, có 46 dự án cấp mới với tổng vốn đầu
tư đăng ký 5.811 tỉ đồng, tăng gần 30% so cùng kỳ. Đáng
lưu ý, trong đại dịch, có nhiều dự án đầu tư mới tập trung
vào ngành công nghiệp dịch vụ.
 Xử lí nghiêm việc ngân hàng 'ép' mua bảo hiểm khi
cấp tín dụng. Các TCTD phải chào bán, giải thích điều
khoản, điều kiện của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng
mua bảo hiểm cho khách hàng có nhu cầu. Động thái này
được NHNN đưa ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang
đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm, làm đại lí phân phối
độc quyền cho các công ty bảo hiểm lớn.
 WB dự kiến tài trợ cho Việt Nam 7 dự án với tổng vốn đầu
tư khoảng 1,4 tỷ USD trong năm tài khóa 2021. Trong bối
cảnh nhu cầu năng lượng cho phát triển tăng trưởng nhanh,
đòi hỏi nguồn vốn lớn, WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vào
một số lĩnh vực như phân phối hiệu quả, năng cao năng
lực tích hợp năng lượng tái tạo và mở rộng mạng lưới
truyền tải, tăng cường tiếp cận điện năng tại các vùng khó
khăn

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VNM
85.2
SHS
6.87
VIC
51.5
TNG
1.86
MBB
27.5
VCS
0.38
HCM
16.0
BNA
0.24
PNJ
15.3
IDV
0.20
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

MSN
HPG
VHM
HDB
GEX

(75.4)
(45.3)
(34.0)
(15.7)
(13.8)

SLS
CAN
VCG
NHA
NBC

(1.10)
(0.89)
(0.64)
(0.43)
(0.13)

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 ngập tràn sắc xanh trong suốt phiên, nhóm công nghệ vốn hoá lớn dẫn đầu đà tăng của thị trường. Dow
Jones tăng gần 2%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa tăng lần lượt gần 2% và 2,6%.
 Giá dầu hôm nay giảm trở lại trước trước các diễn biến không ổn định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Giá dầu thô ngọt
nhẹ WTI giảm hơn 1% xuống 38,68 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm hơn 1% xuống 40,50 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay đạt đỉnh hơn 3 tuần khi niềm tin chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ ngày càng được củng
cố và nhe nhóm hi vọng về gói kích thích kinh tế khổng lồ. Vàng giao ngay tăng 1,4% ở 1.930 USD/ounce. Giá vàng kì hạn
của Mỹ tăng 1,9% lên 1.932 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay trượt dốc trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Mỹ chưa ngã ngũ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên
1,1824. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3136. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,21% lên 103,68.

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

28,390

1.95%

3,510

1.95%

24,189

0.35%

2,426

0.51%

25,627

2.98%

1,264

3.43%

92.63

-0.84%

6.61

-0.62%

0.77

-1.50%

27.58

-6.73%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

Highlight
 Fed giữ nguyên lãi suất ở 0 - 0,25% như dự đoán trên thị
trường, kinh tế Mỹ vẫn chưa về thời trước Covid-19. Fed tiếp tục
lên tiếng kêu gọi có thêm sự hỗ trợ tài chính và tiền tệ nhưng không
đề cập đến chính sách về lợi suất. Ngân hàng trung ương Mỹ tiếp
tục mua “ít nhất” 120 tỷ USD trái phiếu chính phủ mỗi tháng cùng
dùng các công cụ, chương trình khác tùy thuộc diễn biến nền kinh
tế. Ngoài ra, Fed còn chờ xem ai sẽ là tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp
theo và chi tiêu công sẽ bị ảnh hưởng thế nào.
 Bầu cử Mỹ: Trump khó thắng Nevada. Theo CNBC, Tổng thống
đương nhiệm Donald Trump dường như rất khó có thể chiến thắng
tại Nevada sau khi các quan chức tiết lộ 90% phiếu bầu còn lại sắp
được đếm là từ một hạt mà Joe Biden đã thắng lớn.

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