THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.16%

-0.40%

Giá cuối ngày

995.76

147.58

KLGD (triệu cổ phiếu)

550.06

69.92

12,374.07

1,138.13

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

138,768

-1,993,470

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

134.14

-19.41

Số CP tăng giá

169

66

Số CP đứng giá

90

205

Số CP giảm giá

263

82

GTGD (tỷ đồng)

 TPB: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đăng ký mua hơn 11,6 triệu cổ
phiếu TPB của TPBank từ ngày 26/11 đến ngày 25/12. 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.
 HPG: Quỹ PENN III đăng ký bán toàn bộ số cổ phần nắm giữ, tương
đương 76,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa
thuận. Thời gian dự kiến giao dịch từ 27/11/2020 đến 25/12/2020.
 DIG: Chứng khoán Bản Việt đăng ký bán toàn bộ 29,42 triệu cổ phiếu
DIG đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 9,59% cổ phần DIG. Giao dịch dự kiến
được thực hiện từ 26/11/2020 đến 25/12/2020 thông qua giao dịch thỏa thuận
hoặc khớp lệnh nhằm cơ cấu danh mục.
 DHC: Dohaco trình cổ đông tăng kế hoạch doanh thu năm 2020 từ 2.338
tỷ đồng lên 2.680 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 200 tỷ đồng
lên 300 tỷ đồng, tăng 50%.
 VNM: Từ ngày 26/10 đến 24/11, F&N Dairy Investments Pte. Ltd không
mua cổ phiếu nào trong số 17,4 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị
trường không phù hợp. Quỹ hiện nắm giữ 308,1 triệu cổ phiếu, tương đương
17,7% vốn Vinamilk.
 VNG: CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công đã mua 1,5 triệu cổ
phiếu CTCP Du lịch Thành Thành Công với ngày giao dịch làm thay đổi
tỷ lệ sở hữu là 19/11. Sau giao dịch, Khu công nghiệp Thành Thành Công
nâng lượng nắm giữ lên 6,5 triệu đơn vị.
 CVT: VietinBank Securities đã bán toàn bộ gần 4 triệu cổ phiếu CTCP
CMC, tương đương 10,9% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là
17/11.
 NLG: Thành viên HĐQT Ngô Thị Ngọc Liễu đăng ký bán 657.700 cổ
phiếu CTCP Đầu tư Nam Long qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận,
từ ngày 26/11 đến 25/12. Sau giao dịch, bà Liễu dự kiến nắm giữ 5,6 triệu cổ
phiếu.
 BWE: Từ ngày 20/10 đến 18/11, Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh
Phong đã mua 760.000 cổ phiếu CTCP Nước – Môi trường Bình Dương
trong 1 triệu đơn vị đăng ký do giá không đạt kỳ vọng. Sau giao dịch, ông
Phong nắm giữ 2,76 triệu cổ phiếu.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

D2D

42% bằng cổ phiếu

26/11/2020

RDP

10% bằng cổ phiếu

27/11/2020

NNC

50% bằng tiền

27/11/2020

 NHH: Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 1,1 triệu cổ phiếu qua phương
thức thỏa thuận, từ ngày 17/11 và 20/11. Sau giao dịch, AAA nắm giữ 17,9
triệu cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội, tương đương 16% vốn. Bà Hòa Thị Thu
Hà là Thành viên HĐQT tại 2 công ty trên.

TIN SÀN HNX
 ACB: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund cho biết tiếp tục mua thêm
cổ phần Ngân hàng TMCP Á Châu trong tháng 10. ACB hiện chiếm 4,9%
tổng giá trị tài sản ròng tại cuối tháng 10, tương đương gần 46,3 triệu USD.
 SEA: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên đã mua
26,85 cổ phiếu , tương đương 21,5% vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
với ngày trở thành cổ đông lớn là 17/11.
 CC1: Bộ Xây dựng đăng ký bán toàn bộ 44,6 triệu cổ phiếu, tương đương
41% vốn qua phương thức ngoài hệ thống, từ ngày 25/11 đến 24/12. Ông
Hoàng Trung Thanh, người đại diện phần vốn góp Bộ Xây dựng là Ủy viên
HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Dòng vốn đang 'rục rịch' trở lại FTSE Vietnam ETF. Số liệu từ FTSE Vietnam ETF cho biết từ đầu tháng 11 tới nay, quỹ
đã phát hành lượng chứng chỉ với giá trị 2,25 triệu USD, và đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp dòng vốn trở lại quỹ. Tính chung
trong 3 tháng gần nhất, FTSE Vietnam ETF đã hút ròng tổng cộng 4,1 triệu USD.
 Một công ty liên quan tới Sunshine Group chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra
thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho CTCP Xây dựng SCG. SCG đăng
ký giao dịch cổ phiếu SCG trên thị trường UPCom với vốn điều lệ 500 tỷ đồng (50 triệu cổ phiếu). Trong đó Chủ tịch HĐQT,
ông Đỗ Anh Tuấn là cổ đông lớn nhất của SCG với tỷ lệ sở hữu 15%, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Trường (em trai ông Đỗ Anh
Tuấn) là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ sở hữu 10%.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Rau quả, thủy sản Việt Nam đối diện rủi ro trước
lệnh siết chặt kiểm dịch của Trung Quốc. Trước
đây việc giao hàng chỉ mất 3 ngày hàng có thể giao
tới tay khách hàng nhưng hiện nay thời gian lên tới
5 ngày, gây ảnh hưởng đến chất lượng của rau củ.
Thời gian giao hàng thủy sản có thể tăng gấp ba lần,
phát sinh thêm chi phí bảo quản, kho bãi.

 Bộ Tài chính đề xuất gia hạn giảm phí, lệ phí cho các
đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối với các
khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21
Thông tư của Bộ Tài chính): Được tiếp tục áp dụng đến
hết ngày 30/6/2021. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đảm bảo tính
liên tục.

 Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Từ
1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong
điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03
tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng
đối với lao động nữ; sau đó, mỗi năm tăng thêm 03
tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi
vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng
đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào 2035.

 'Siết' thuế thương mại điện tử. Theo Tổng Cục thuế,
trong thời gian tới sẽ triển khai các biện pháp nhằm
chống thất thu thuế đối với các hoạt động thương mại
điện tử xuyên biên giới. Các đơn vị chức năng cần làm
việc với Bộ Thông tin truyền thông để cung cấp dịch vụ
chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động giao
dịch xuyên biên giới.

 Hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh bất chấp dịch
Covid-19. Tính chung 11 tháng trong năm 2020,
khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn
đạt mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt
gần 630 triệu tấn hàng hóa thông qua. Trong đó,
lượng hàng container ước đạt gần 20 triệu teus, tăng
12% so với cùng kỳ năm 2019.

 110.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm, gia hạn
trong năm 2020. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp
cùng các bộ, ngành, cơ quan thực hiện các chính sách hỗ
trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn
do dịch bệnh Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho 12,79
triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với
số tiền là 12,69 nghìn tỷ đồng.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
HPG
119.7
ACB
10.78
VRE
69.2
VCS
3.70
GAS
28.4
AMV
2.76
DPM
19.1
PLC
2.27
PHR
14.7
BAX
0.93
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HDB
MSN
DCM
VHM
VIC

(36.0)
(24.0)
(19.9)
(18.2)
(18.1)

PVS
DXP
SLS
PSD
BVS

(30.65)
(5.78)
(1.24)
(0.64)
(0.57)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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 Tư vấn Thiết kế
Viettel

10/12/2020

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

25/11/2020

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 giữa nhiều thông tin tích cực về vắc xin COVID-19, kì vọng kinh tế hồi phục mạnh năm
2021 và rủi ro chính trị giảm bớt sau khi chính quyền Donald Trump bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho phía Joe
Biden. Dow Jones tăng 1,5%. S&P 500 tăng 1,6% lên đỉnh lịch sử, Nasdaq Composite thêm 1,3%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng trưởng trước những kì vọng về vắc-xin COVID-19. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn
1% lên 43,45 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 1,5% lên 46,40 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay duy trì đà giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 17/7 khi sự kì vọng đối với vắc-xin COVID-19 ngày
càng cao. Vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 1.804 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 1,9% xuống 1.802 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm khi tâm lí đầu tư rủi ro được cải thiện. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1896.
Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,3363. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 104,50.

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

30,046

1.54%

3,635

1.62%

26,166

2.50%

2,618

0.58%

26,588

0.39%

1,401

-1.32%

92.16

-0.38%

6.59

0.10%

0.89

3.00%

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
 Biden chỉ định cựu chủ tịch Fed Yellen làm bộ trưởng tài chính.
Nhiệm kỳ bốn năm của bà ở vị trí lãnh đạo của Fed được đánh dấu
bằng việc thị trường việc làm được cải thiện và lãi suất thấp trong
lịch sử cũng có thể được xem như cơ sở thúc đẩy tỷ lệ xác nhận đối
với bà Yellen cho vị trí quan trọng này.
 Giá thép HRC tại Mỹ tăng gần 70% trong 3 tháng vì thiếu
nguồn cung. Hiện giá thép HRC tại Mỹ đang ở mức cao nhất trên
thế giới. Trong khi đó, giá HRC trên toàn cầu cũng tăng nhưng
không mạnh bằng. Cụ thể, giá HRC FOB Trung Quốc tăng gần 44%
kể từ mức đáy trong tháng 5/2020 – thời điểm bị tác động mạnh vì
Covid-19, trong khi giá thép HRC ở Bắc Âu cũng tăng 42%.

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
25/11/2020
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