THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.42%

0.66%

Giá cuối ngày

994.19

148.18

KLGD (triệu cổ phiếu)

489.68

63.23

10,534.00

1,009.12

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-4,143,950

-569,630

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

156.09

-5.58

Số CP tăng giá

243

73

Số CP đứng giá

91

214

Số CP giảm giá

188

66

GTGD (tỷ đồng)

 HDC: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành
thành công 100 trái triếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu theo hình thức bút
toán ghi sổ và thu về 100 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành không chuyển đổi,
không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản
 GEX: Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam cầm cố cổ phiếu VGC của
Tổng công ty Viglacera để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng
lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của CTCP Hạ tầng Gelex. Số
lượng cầm cố cụ thể không được nêu rõ.
 PNJ: Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận báo doanh thu thuần tháng
10 đạt 1.827 tỷ đồng, tăng 6,5%; lãi sau thuế 175 tỷ đồng, tăng 35% so với
cùng kỳ.
 VNM: Vinamilk đóng cửa công ty Vinamilk Europe Spólka Z
Ograniczona Odpowiedzialnoscia do đã thiết lập quan hệ với các nhà cung
cấp châu Âu. Đây là công ty con thuộc sở hữu 100% của Vinamilk được cấp
giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vào tháng 5/2014.
 BCG: CTCP Tập đoàn Bamboo Capital đầu tư hơn 4,000 tỷ vào dự án
King Crown Infinity. Tổng diện tích khu đất là 12,625 m2 với mật độ xây
dựng toàn khu 60%. Dự án sẽ bao gồm 27 căn shophouse, 90 căn officetel,
729 căn hộ.
 SKG: Chủ tịch HĐQT Hà Nguyệt Nhi đã bán 200.000 cổ phiếu CTCP
Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, giảm lượng nắm giữ còn hơn 5 triệu
đơn vị, tương đương 8% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp
lệnh vào ngày 16/11 và 17/11.
 CVT: Chủ tịch HĐQT Dương Quốc Chính đăng ký bán 500.000 cổ
phiếu. Sau giao dịch, ông Chính dự kiến nắm giữ 66.336 cổ phiếu, tương
đương 0,2% vốn CTCP CMC.
 VGC: Ông Nguyễn Anh Đức, con trai của Phó Tổng giám đốc Nguyễn
Anh Tuấn đăng ký bán toàn bộ 173.000 cổ phiếu Tổng công ty Viglacera
qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 26/11 đến 25/12.
 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đã mua 8.160 cổ phiếu trong
số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực
hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 22/10 đến 19/11. Sau
giao dịch, ông Tuấn nắm giữ gần 9,1 triệu cổ phiếu, tương đương 12,9% vốn.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TIX

12,5% bằng tiền

24/11/2020

PVC

4,5% bằng tiền

24/11/2020

HCT

7% bằng tiền

24/11/2020

QTC

18% bằng tiền

25/11/2020

BCM

4% bằng tiền

25/11/2020

HVT

5% bằng tiền

25/11/2020

PVT

4% bằng tiền
15% bằng cổ phiếu

26/11/2020

 TPB: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đăng ký mua hơn 11,6 triệu cổ
phiếu TPB từ ngày 26/11 đến ngày 25/12. Dự kiến nếu giao dịch thành công,
DOJI sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 6,64% lên 8%, tương ứng hơn 68,5 triệu cổ
phiếu TPB.

TIN SÀN HNX
 IDC: 9 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá cổ phần Tổng công ty Idico
do Bộ Xây dựng thoái vốn. Tổng khối lượng Nhà nước muốn thoái đợt này
là toàn bộ 108 triệu cổ phiếu, tương đương với 36% vốn. Tổng khối lượng
đăng ký mua là 126 triệu cổ phần, cao hơn 17% so với lượng chào bán.
 BBT: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital chào mua công khai thành
công 1,6 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch, Đầu tư Sài Gòn 3 nắm giữ 2,35 triệu
cổ phiếu, tương đương 24% vốn.
 NDN: Thành viên Ban kiểm soát Trần Viết Em đăng ký bán 164.000 cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 25/11 đến 23/12.
Ông Em hiện nắm giữ 175.953 cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, người nội bộ ‘tranh thủ’ thoái vốn. Nhiều cổ phiếu giảm về vùng đáy nhiều năm sau khi
dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3 đến nay, nhiều cổ phiếu lập đỉnh kể từ khi niêm yết. Trước
diễn biến này, hàng loạt cổ đông nội bộ "tranh thủ" thoái vốn.
 Vietnam Holding rút vốn khỏi bất động sản, “đặt cược” nhóm ngân hàng. Tháng 10 là thời điểm Vietnam Holding thực
hiện tái cơ cấu đáng kể các khoản đầu tư trong danh mục theo hướng rót vốn nhiều hơn vào ngành ngân hàng, thực phẩm và
đồ uống, đồng thời thoái bớt vốn khỏi ngành bất động sản, bán lẻ và viễn thông. Ông Craig Martin, Giám đốc danh mục đầu
tư Vietnam Holding, Chủ tịch Dynam Capital trả lời phỏng vấn Proactive cho rằng, ngành ngân hàng nổi bật tại Việt Nam,
không giống với tình hình tại nhiều quốc gia phát triển khác.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Gần 13 nghìn tỷ đồng bảo hiểm hỗ trợ người thất
nghiệp. Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt
Nam, tính đến hết ngày 31/10, toàn quốc đã giải
quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895
người với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9%
so với cùng kỳ 2019. Con số dự kiến tiếp tục gia tăng
do tác động tiêu cực, sâu rộng của đại dịch Covid19 đến thị trường lao động.

 Nhiều tập đoàn Mỹ, Nhật Bản xin đầu tư điện khí vào
Vân Phong. Theo Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong
hiện đã có nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia có chủ
trương lựa chọn Vân Phong làm điểm đầu tư, trong đó,
có rất nhiều doanh nghiệp xin đầu tư kho chứa khí và
điện khí. Theo đánh giá, đây là những doanh nghiệp có
tiềm lực lớn, nhiều thế mạnh trong lĩnh vực điện khí hiện
nay.

 Kiều hối năm 2020 ước đạt gần 15,7 tỉ USD.
Trong 5 năm gần đây (từ 2015 - 2019), với mức tăng
trưởng trung bình 6%/năm, tổng kiều hối đạt hơn 71
tỉ USD, chiếm khoảng 44% tổng kiều hối đạt được
trong vòng 20 năm.

 Doanh nghiệp đổ dồn hơn 236.000 tỷ vào ngân hàng
chỉ trong vòng 2 tháng. Lũy kế 9 tháng năm 2020, tiền
gửi của các tổ chức kinh tế tăng 10,39% lên trên 4,37
triệu tỷ đồng. Việc tăng mạnh liên tục trong hai tháng 8
và 9 là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp có xu hướng phòng
thủ, trong bối cảnh diễn biến đại dịch vẫn rất khó lường.

 Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ mong muốn thúc
đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam. Cố
vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert C. O’Brien đã
có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20/11-22/11
nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam và để đề cao những nỗ lực chung của hai
nước trong việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

 Siết hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp của
tổ chức tín dụng. NHNN đang lấy ý kiến dự thảo thông
tư quy định việc các TCTD mua, bán TPDN theo hướng
siết lại hoạt động này với quy định dự thảo như 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.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VHM
118.5
BAX
0.52
HPG
61.7
GIC
0.40
VNM
41.2
CVN
0.25
GAS
26.4
PVI
0.25
VRE
23.5
SD9
0.12
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HDB
MSN
HCM
NKG
CVT

(42.7)
(34.8)
(17.3)
(15.3)
(14.1)

DXP
SHS
NBC
QTC
TIG

(2.58)
(1.29)
(0.82)
(0.78)
(0.74)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương
mại và Dịch vụ - Vinacomin

24/11/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng
KCN Thanh Hóa

04/12/2020

Tổng Công ty Cổ phần Công trình
Viettel

07/12/2020

Công ty Cổ phần Công trình công
cộng Vĩnh Long

23/11/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát
triển Đô thị Châu Đức

26/11/2020

Tổng Công ty IDICO – CTCP

27/11/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau khi hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford cho biết loại vắc xin COVID-19 do
hai tổ chức này phát triển có tỉ lệ hiệu quả cao nhất là 90%. Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 và Nasdaq Composite thêm lần
lượt 0,6% và 0,2%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trước những thông tin tích cực về vắc-xin COVID-19. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn
1,5% lên 43,15 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 2% lên 45,80 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay duy trì đà giảm khi dữ liệu hoạt động kinh doanh của Mỹ tốt hơn mong đợi. Vàng giao ngay giảm 1,7%
xuống 1.838 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 1,9% xuống mức 1.837 USD.
 Tỷ giá USD phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 tháng sau thời gian chịu nhiều áp lực từ tin tức lạc quan về triển vọng vắcxin COVID-19. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1846. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,3329.
Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 104,53.

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

29,591

1.12%

3,578

0.56%

25,527

-0.42%

2,603

1.92%

26,486

0.13%

1,420

2.24%

92.52

0.14%

6.59

0.13%

0.87

1.29%

22.66

-4.39%

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

Highlight
 CNBC: Chính quyền Trump chính thức bắt đầu chuyển giao
quyền lực cho Joe Biden. Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ
(GSA) Emily Murphy nói với Tổng thống đắc cử Joe Biden rằng
chính quyền Donald Trump đang tạo nguồn lực liên bang để bắt
đầu chuyển giao quyền lực. Thông tin cho phép chuyển giao quyền
lực được đưa ra sau khi bang Michigan thông báo chứng nhận kết
quả bầu cử và trao 16 phiếu đại cử tri cho Biden.
 Vắc-xin Covid-19 giá rẻ của Oxford-AstraZeneca hiệu quả
70%. Tuy vậy, kết quả trên chưa phải là kết quả cuối cùng.
AstraZeneca và Oxford cho biết độ hiệu quả nằm trong phạm vi 6290% phụ thuộc vào liều lượng.

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
24/11/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

