THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

0.42%

0.34%

Giá cuối ngày

999.94

148.09

KLGD (triệu cổ phiếu)

475.73

73.20

10,999.19

1,063.80

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-8,763,144

1,001,133

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-168.75

24.82

Số CP tăng giá

205

84

Số CP đứng giá

96

202

Số CP giảm giá

221

67

GTGD (tỷ đồng)

 TPB: Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI hủy giao dịch
mua cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong. DOJI cho biết chưa
muốn thực hiện giao dịch tại thời điểm này.
 REE: HĐQT Cơ điện lạnh quyết định chuyển nhượng danh sách cổ
phiếu mảng bất động sản với giá trị sổ sách hơn 262 tỷ đồng sang Công
ty TNHH Bất động sản REE. Theo REE, giá trị thực hiện chuyển quyền sở
hữu của mảng bất động sản trên nhằm góp thêm vốn điều lệ bằng giá trị sổ
sách tại thời điểm 30/9/2020 trên BCTC riêng quý 3/2020. Vốn điều lệ dự
kiến đăng ký mới hơn 912 tỷ đồng
 SCR: TTC Land kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng
trưởng với tốc độ bình quân 30%/năm. Dự kiến đến năm 2025, doanh
thu TTC Land sẽ đạt hơn 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ.
 CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ dự kiến phát hành gần 16 triệu cổ
phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ thêm 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá
160 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế. Thời gian thực
hiện trong quý 4/2020 đến đầu quý 1/2021.
 OGC: IDS Equity Holdings dẫn dắt một nhóm đầu tư để thâu tóm
51% cổ phần tại Tập đoàn Đại Dương và 22,3% cổ phần tại công ty con
của OGC là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH. Nhóm nhà đầu tư của IDS
Equity Holdings đã chi ra khoảng 50 triệu USD để mua cổ phần tại OGC
và 20 triệu USD cho cổ phần tại OCH.
 BCM: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp đã phát hành
hành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm, kỳ tính lãi 6
tháng 1 lần. Thời điểm phát hành là 31/8 và ngày hoàn thành 13/11. Tài sản
đảm bảo gồm 204 quyền sử dụng đất tại Bình Dương cùng toàn bộ các
quyền và lợi ích liên quan.
 VDS: Chứng khoán Rồng Việt sẽ mua tối thiểu 51% cổ phần CTCP
Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long, tỷ lệ cụ thể sẽ ủy quyền
cho Chủ tịch HĐQT thương lượng và quyết định. Giá mua dự kiến là 20.000
đồng/cp, tương đương số tiền tối khoảng 41 tỷ đồng.
 LGL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang đăng ký mua 2 triệu cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 27/11 đến
26/12. Sau giao dịch, Tập đoàn dự kiến nâng lượng nắm giữ lên 12,4 triệu
đơn vị, tương đương 24,1% vốn.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

TDP

12% bằng cổ phiếu

27/11/2020

SBV

12% bằng tiền

27/11/2020

SAB

20% bằng tiền

30/11/2020

 GEX: Bà Đào Thị Lơ - mẹ của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc
đã mua 15 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, tương
đương tỷ lệ 3,19% trong thời gian 26/10 - 20/11. Bà Lơ chưa sở hữu cổ
phần Gelex trước giao dịch.

TIN SÀN HNX
 SIP: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quyết định thoái sạch vốn
tại Đầu tư Sài Gòn VRG. Tổng số cổ phần chào bán gần 11 triệu cổ phần.
Mức giá khởi điểm cho đợt chào bán lần 1 với hơn 9 triệu cổ phần là 97.500
đồng/cp, tương ứng số tiền Tập đoàn thu về khoảng 916,5 tỷ đồng.
 PWA: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã bán toàn bộ gần 1,5
triệu đơn vị, tương đương 14,7% vốn. Ông Nguyễn Hoài Nam, người đại
diện phần vốn góp PVD là Thành viên HĐQT Bất động sản Dầu khí.
 VPR: Ủy viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ
ngày 27/11 đến 25/12. Ông Tuấn đang nắm giữ 293.225 đơn vị, tương đương
7,1% vốn CTCP Vinaprint.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Sản phẩm phái sinh mới sẽ được giao dịch trong quý 1/2021. HNX cho biết, ngày 16/11/2020, UBCKNN đã chấp thuận mẫu
hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cho thị trường chứng khoán phái sinh. Việc tiếp tục triển khai sản phẩm
HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm, sau hơn 2 năm ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu
phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư cũng như sự phát triển thị trường TPCP.
 BSC lạc quan với ngành bất động sản khu công nghiệp, dự báo tăng trưởng mạnh trong dài hạn. Trong báo cáo mới được
công bố, BSC đã đưa ra những đáng giá khả quan với ngành bất động sản khu công nghiệp nhờ Hiệp định EVFTA có hiệu lực
sẽ thu hút nguồn vốn vào trong nước. Bên cạnh đó, kế hoạch rời Trung Quốc của nhiều Tập đoàn đa quốc gia và điểm đến là
Việt Nam, việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao cũng là lực kéo quan trọng để thu hút
nhiều hơn nguồn vốn ngoại vào Việt Nam.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Người dùng Hà Nội, TP.HCM sẽ có thể sử dụng
5G từ tháng sau. Mới đây, VNPT vừa được Bộ
TT&TT cấp phép thử nghiệm thương mại 5G tại các
băng tần 2.600MHz, 3.700-3.800MHz (C-Band).
Như vậy, cả ba nhà mạng Viettel và MobiFone,
VinaPhone đều đã được cấp phép thử nghiệm
thương mại 5G.
 Bộ Công Thương đề xuất siết điều kiện gia nhập
thị trường của doanh nghiệp đa cấp nước ngoài.
Bộ đề xuất bổ sung điều kiện doanh nghiệp nước
ngoài phải có ít nhất 3 năm hoạt động ở thị trường
khác trước khi đăng ký kinh doanh ở Việt Nam, điều
này giúp sàng lọc doanh nghiệp tham gia thị trường
bán hàng đa cấp, một trong những ngành nghề dễ bị
lợi dụng lừa đảo ở Việt Nam.
 Nikkei: Foxconn tính đầu tư 270 triệu USD mở
rộng sản xuất tại Việt Nam. Foxconn muốn tận
dụng lợi thế của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
Khu vực và hy vọng tăng cường năng lực sản xuất ở
Việt Nam. Công ty trụ sở Đài Loan này bắt đầu sản
xuất màn hình tinh thể lỏng tại Việt Nam trong tuần
trước.

 Xuất khẩu tôm sang EU tăng trưởng cao nhất kể từ
đầu năm. Tháng 10/2020, XK tôm Việt Nam sang EU
đạt 65,4 triệu USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ 2019,
điều này nhờ một phần tác động tích cực từ hiệp định
EVFTA, trong đó, các thị trường lớn nhất trong khối
như Hà Lan, Đức và Bỉ đều tăng ở mức hai con số.
 Thị trường M&A Việt Nam có thể hồi phục hình
chữ V, đạt 7 tỷ USD vào 2022. Giá trị các thương vụ
M&A tại Việt Nam năm 2020 ước đạt 3,5 tỷ USD, chỉ
bằng 48,6% so với năm 2019. CMAC Institue cho biết
trong giai đoạn 6/2019 – 10/2020, các ngành chủ yếu
thu hút các thương vụ M&A là bất động sản, tài chính
- ngân hàng, công nghiệp, bán lẻ, logistics, nông
nghiệp, dược phẩm - y tế, xây dựng.
 Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao
nhất Đông Á mới nổi. Thị trường trái phiếu bằng đồng
nội tệ Việt Nam, mức tăng trưởng hàng quý đạt mức
11,6% vào cuối tháng 9 năm nay. Đây là tốc độ tăng
trưởng hằng quý cao nhất trong khu vực Đông Á mới
nổi, đạt 65,3 tỷ USD. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ
bởi sự mở rộng trong cả phân khúc trái phiếu chính phủ
và trái phiếu doanh nghiệp.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
VRE
56.4
ACB
22.49
LPB
29.6
PVS
9.09
VNM
23.4
SZB
1.26
KBC
11.3
SHS
0.82
GAS
9.9
VCS
0.36
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
HDB
VHM
DCM
CII

(182.3)
(32.3)
(28.1)
(19.3)
(18.5)

AMV
BNA
BVS
SLS
PLC

(3.16)
(1.46)
(1.39)
(1.31)
(0.79)

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 giảm trên diện rộng sau khi phá đỉnh lịch sử phiên hôm trước. Tâm lí nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi số liệu
đáng thất vọng trên thị trường lao động. Dow Jones mất 0,6%, S&P 500 cũng sụt 0,2%. Nasdaq tăng 0.5%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng trưởng các thông tin tích cực về vắc-xin COVID-19. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn
2% lên 45,30 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 1,5% lên 48,40 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay chấm dứt đà giảm liên tiếp nhiều phiên trước đó. Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.812 USD/ounce. Giá
vàng kì hạn của Mỹ tăng 0,4% lên thành 1.811 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm sâu trước tin tức khả quan về vắc xin COVID-19 và tình hình chuyển giao quyền lực tại
Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1917. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,3384. Tỷ giá USD so
với yen Nhậtgiảm 0,07% xuống 104,38.

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

29,872

-0.58%

3,629

-0.16%

26,285

-0.05%

2,597

-0.18%

26,670

0.31%

1,416

1.01%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

91.99

-0.25%

6.58

0.10%

0.88

0.14%

21.25

-1.80%

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

Highlight
 Hàng không toàn cầu có thể lỗ 157 tỷ USD trong năm nay và
năm sau do ảnh hưởng của Covid – 19. Theo số liệu Hiệp hội
Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) vừa cập nhật, các hãng bay
toàn cầu có thể lỗ 118,5 tỷ USD năm nay, cao hơn mức 84,3 tỷ USD
được đưa ra hồi tháng 6. Đến năm 2021, mức lỗ sẽ lên 38,7 tỷ USD,
cũng sâu hơn so với dự báo trước đó là 15,8 tỷ USD.
 Tổng khoản vỡ nợ tại Trung Quốc có thể vượt 15 tỷ USD trong
3 năm liên tiếp. Tổng lượng nợ nước ngoài quá hạn cũng tăng vọt
lên 8.1 tỷ USD, gấp 2.1 lần tổng mức nợ quá hạn của năm 2019.
Trong đó tập trung vào các ngành rủi ro cao như: công nghệ, lĩnh
vực tiêu dùng và các công ty phát triển bất động sản

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
26/11/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

