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Giá cuối ngày
KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 MWG: Pyn Elite Fund đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 6,45 triệu cổ
phiếu Thế giới di động sang JP Morgan Securities PLC. Do thực hiện giao
dịch qua VSD nên mức giá chuyển nhượng không được tiết lộ
 TCH: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện chuyển đổi
trái phiếu thành cổ phiếu theo đề nghị của ShinhanBank và ValueSystem
tới từ Hàn Quốc. Sau chuyển đổi, hai Quỹ đầu tư này sẽ nắm giữ trên 21 triệu
cổ phiếu, tương tương 5.5% vốn điều lệ của công ty.
 DIG: CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân vừa thông báo đã bán bớt hơn
4,26 triệu cổ phiếu DIG trong tổng số hơn 17,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,48%)
đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2020. Sau giao dịch Công ty
Thiên Tân giảm lượng sở hữu cổ phiếu DIG của Tổng Công ty đầu tư phát
triển xây dựng xuống còn hơn 13,21 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,14%) và không
còn là cổ đông lớn.
 HAX: Haxaco quyết định bán toàn bộ 134.270 cổ phiếu quỹ để bổ sung
vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạm tính theo mức
giá chốt phiên ngày 26/11, Haxaco dự thu về 2,44 tỷ đồng. Thời gian thực
hiện giao dịch bán trong tháng 11 và 12.
 TCO: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của Thành viên HĐQT Phan
Thanh Bình đăng ký mua 150.000 cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận,
từ ngày 3/12 đến 1/1/2021. Bà Thanh hiện không nắm giữ cổ phần nào .
 HBC: Từ ngày 27/10 đến 25/11, ông Lê Quang Vũ, em trai của Thành
viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Duy đã bán 28.750 cổ
phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong 183.750 đơn vị do giá cổ phiếu
không được như mong đợi. Sau giao dịch, ông Vũ nắm giữ 155.000 đơn vị.
 FRT: Dragon Capital đã bán 518.280 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn
9,4 triệu đơn vị, tương đương 11,9% vốn CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 24/11.
 VNG: CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre đã bán 6 triệu cổ phiếu CTCP
Du lịch Thành Thành Công, giảm lượng nắm giữ còn 2 triệu đơn vị, tương
đương 2,1% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 20/11.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

SBV

12% bằng tiền

30/11/2020

TPB

22,18% bằng cổ phiếu

30/11/2020

DBM

12% bằng tiền

01/12/2020

 VSC: CTCP Đầu tư Sao Á D.C đăng ký bán 1,25 triệu cổ phiếu qua
phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 2/12 đến 31/12. Sau giao dịch,
công ty nắm giữ 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 6,35% vốn CTCP Container
Việt Nam.
 HAH: America LLC đã bán 308.600 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn
hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải
An. Ngày không còn là cổ đông lớn là 19/11.

TIN SÀN HNX
 SNZ: Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp thông qua việc đầu tư 5,63
tỷ đồng để mua 563.000 cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa.
Đô thị Amata Biên Hòa vừa được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho thuê
hơn 7.700 m2 đất đầu tư Khu công nghiệp Amata giai đoạn II mở rộng lần 2.
 DNP: Công ty TNHH Capella Group đã mua 1,3 triệu cổ phiếu CTCP
Nhựa Đồng Nai với ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu là 12/11. Capella
Group hiện nắm giữ 8,6 triệu cổ phiếu tương đương 7,9% vốn.
 DDM: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Duy Luân đăng ký
mua 400.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày
27/11 đến 22/12. Sau giao dịch, ông Luân dự kiến nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Cổ phiếu BDC bị hủy đăng kí giao dịch trên UPCoM vào ngày 30/11 do không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại
chúng vì chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát
xét và không có biện pháp khắc phục.
 ACB hủy niêm yết trên HNX từ ngày 2/12. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu ACB trên HNX là 1/12. Trước đó, HOSE
thông báo chấp thuận niêm yết ACB với khối lượng hơn 2,16 tỉ cổ phiếu từ ngày 20/11.
 Korea Investment Management (KIM) ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Theo tin từ Bloomberg, Korea
Investment Management Co, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất Hàn Quốc đã chấp nhận Bloomberg VN30
Futures Index làm chỉ số cơ sở cho Kindex Vietnam VN30 Futures Leverage ETF, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên của sản phẩm
chỉ số Bloomberg tại Hàn Quốc. Sự ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lại chỉ số VN30 mang đến cho nhà đầu tư Hàn Quốc cơ
hội tận dụng sự tăng trưởng ngày càng nhanh của Việt Nam, quốc gia tăng trưởng hàng đầu ASEAN.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Đề xuất lập cơ quan chuyên trách quản lý thuế.
Thời gian tới, kinh tế số và nhiều mô hình kinh
doanh mới sẽ phát triển rất nhanh. Số tập đoàn đầu
tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ ngày càng tăng, gồm
cả tập đoàn tư nhân Việt Nam. Do đó, ngành thuế
phải đối mặt và xử lý nhiều vấn đề có tính toàn cầu.
Chuyên gia đề xuất, trong thời gian tới ngành thuế
cần có bộ phận chuyên trách, đủ thẩm quyền và năng
lực quản lý thuế đối với các tổ chức kinh tế lớn.
 Bộ Tài nguyên & Môi trường đề xuất xây dựng
nghị định về lấn biển, việc xây dựng nghị định về
lấn biển theo Bộ là hết sức cần thiết. Nghị định được
xây dưng, ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý kiểm
soát chặt chẽ hoạt động lấn biển.
 Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lạc quan
nhất từ khi có dịch. Chỉ số Môi trường Kinh doanh
của EuroCham tại Việt Nam quý III ghi nhận mức
cao nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát toàn thế giới.
Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu cảm thấy tích
cực hơn cả về doanh nghiệp của họ cũng như môi
trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, đồng
thời có xu hướng lạc quan trong quý IV.

 Hiệp định thương mại sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành
logictics. Các chuyên gia nhận định, trong trung và dài
hạn, xuất nhập khẩu được kỳ vọng dẽ diễn biến tích cực.
Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng thu hút vốn đầu tư
nước ngoài. Ngoài ra, các hiệp định Thương mại vừa
được ký kết như EVFTA và RCEP sẽ thúc đẩy hoạt động
xuất nhập khẩu trong tương lai.
 Xuất khẩu cá tra đang trên đà tăng trở lại. Kể từ tháng
8/2020, giá trị xuất khẩu cá tra đã bắt đầu có chiều hướng
đi lên. Trong đó, tháng 10, xuất khẩu sang Trung Quốc Hồng Kông, Hà Lan và Anh tăng trưởng tốt. Anh là điểm
sáng của bức tranh XK cá tra của năm 2020. Tính tới hết
tháng 10/2020, XK cá tra sang thị trường này đã có 10
tháng liên tiếp giá trị XK tăng trưởng dương tại thị trường
này.
 Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng mạnh
nhất khu vực Đông Á mới nổi trong quí III. Tính đến
30/9, qui mô thị trường trái phiếu Việt Nam đạt khoảng
65 tỉ USD, tăng 11,6% so với cuối quí II và tăng 17% so
với cùng kì năm trước. Điều này ghi nhận nhờ tốc độ tăng
trưởng mạnh mẽ từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
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54.5
SZB
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HPG
MBB
PLX
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(293.2)
(157.5)
(54.6)
(32.5)
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NST
HUT
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BVS
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(1.15)
(0.59)
(0.47)
(0.47)
(0.19)

SÀN
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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 IDICO – CTCP

27/11/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Nông sản Thực phẩm An Giang

03/12/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa
Giang

09/12/2020

TIN THẾ GIỚI
 Trung Quốc mở cửa thị trường trái phiếu, sự kiện được đánh giá "bùng nổ" như khi nước này tham gia WTO. Sự gia
nhập của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu trị giá 15.000 tỷ USD của Trung Quốc - được củng cố trong năm
nay khi quốc gia châu Á góp mặt trong cả ba chỉ số hàng đầu thế giới.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng trưởng trước các báo cáo về số hàng tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ
WTI tăng hơn 1% lên 45,15 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 1% lên 47,85 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng do đồng USD suy yếu và số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Vàng giao ngay tăng 0,5% lên
1.813 USD/ounce. Giá vàng kì hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.812 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay chịu nhiều áp lực từ chính sách nới lỏng định lượng của Fed. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03%
xuống 1,1910. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,3350. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 104,25.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Highlight

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones
S&P 500
Nikkei 225
Kospi
Hang Sheng
SET

29,872

-0.58%

3,629

-0.16%

26,531

-0.02%

2,625

-0.03%

26,819

0.56%

1,434

1.26%

92.03

-0.25%

6.58

0.10%

0.86

-2.21%

21.25

-1.80%

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

 Trump chấp nhận rời Nhà Trắng nếu Cử tri Đoàn bỏ phiếu cho
Biden. Tuy nhiên, Trump cho biết ông khó thừa nhận kết quả trong
bối cảnh hiện tại và từ chối trả lời có dự lễ tuyên thệ của Biden hay
không. Các đại cử tri theo kế hoạch họp bỏ phiếu vào ngày 14/12.
 Fed sẽ sớm cân nhắc điều chỉnh quy mô của chương trình mua
tài sản? “Nhiều quan chức đánh giá là Ủy ban Thị trường Mở Liên
bang (FOMC) có thể muốn sớm tăng cường hướng dẫn về chương
trình mua tài sản”, trích từ biên bản họp Fed công bố vào ngày
25/11. Bên cạnh đó, “hầu hết thành viên Fed cho rằng rằng hướng
dẫn về chương trình mua tài sản nên ám chỉ rằng việc tăng mua trái
phiếu của FOMC sẽ bị giảm bớt quy mô và ngưng trong 1 khoảng
thời gian trước khi Ủy ban bắt đầu nâng lãi suất trở lại”, trích từ
biên bản họp. Theo lịch trình, Fed sẽ họp chính sách vào ngày 1516/12/2020.

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
27/11/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

