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Số CP tăng giá

252

82

Số CP đứng giá

96

199

Số CP giảm giá

166

72

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

 DIG: Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – DIC Corp chủ trương
bán 8,26 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh
hoặc thỏa thuận, thời gian dự kiến hoàn tất trong quý 4/2020. Dự kiến DIC
Corp sẽ thu về 181 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.
 VNM: Sữa Việt Nam sẽ bán toàn bộ 310.099 cổ phiếu quỹ, thời gian làm
thủ tục chậm nhất đến ngày 31/12/2020. Chênh lệch VNM ghi nhận vào
khoảng hơn 22 tỷ đồng.
 VJC: Vietjet quyết định chuyển nhượng 17,77 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà
đầu tư chiến lược để tăng lượng tiền mặt nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực
hiện phương thức thoả thuận trong hoặc ngoài biên độ giá cho phép
 MSN: MMC đã mua 110 triệu cổ phần phổ thông phát hành mới theo
phương thức chào bán riêng lẻ của CTCP Masan High-Tech Materials
với tổng giá trị tiền mặt là 90 triệu USD, tương đương nắm giữ 10% vốn và
là cổ đông lớn thứ hai của MHT.
 GTN: CTCP GTNfoods đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu quỹ. Thời
gian thực hiện dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
hồ sơ và công ty tuân thủ theo quy định về thời gian công bố thông tin.
GTNfoods dự kiến thu về 24,25 tỷ đồng.
 FRT: Quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
đã bán 112.060 cp, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã bán
104.000 cp, quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 66.220 cp và
Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 236.000 cp, giảm lượng sở
hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 9.896.221 cp (tỷ lệ 12,5297%) xuống
9.377.941 cp (tỷ lệ 11,8735%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2020.
 NKG: Quỹ Kim Vietnam Growth Equity Fund đã bán 1.472.270 cp
CTCP Thép Nam Kim, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan
từ 9.519.048 cp (tỷ lệ 5,53%) xuống 8.046.778 cp (tỷ lệ 4,68%) và không
còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2020.
 MBB: Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp
Ngân hàng TMCP Quân Đội. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.298.774
cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2020.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

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

HLD

45% bằng tiền

01/12/2020

PC1

20% bằng cổ phiếu

01/12/2020

SJD

21% bằng tiền

01/12/2020

OPC

10% bằng tiền

02/12/2020

 NHH: CTCP Nhựa An Phát Xanh đã mua 1,1 triệu cp và 7.867.160
quyền mua CTCP Nhựa Hà Nội, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên
7.376.257 cp (tỷ lệ 20,24%) sau khi thực hiện quyền mua. Giao dịch thực
hiện từ 17/11 đến 25/11/2020.

TIN SÀN HNX
 NTH: Cổ đông Thủy điện Nước Trong cho phép Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan sở hữu trên 25% vốn mà
không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ông Cao và những người
liên quan đang sở hữu 2,63 triệu cổ phiếu, tương đương 24,39% vốn Thủy điện
Nước Trong.
 CC4: Ông Đỗ Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.237.000
cp CTCP Đầu tư Xây dựng số 4 (tỷ lệ 7,37%) và không còn là cổ đông lớn.
Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2020.
 DVC: Ông Hà Văn Tiến, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 760.000 cp Giao
dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 30/12/2020.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Thương mại Gia Lai chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 34.000 đồng/cp. HNX đã chấp thuận cho CTCP Thương mại Gia
Lai (Comexim) được đưa 1,88 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán CGL. Ngày giao dịch đầu
tiên 3/12/2020. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 34.000 đồng/cổ phiếu.
 Quản lí quĩ Amber bị xử phạt. UBCKNN ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với CTCP Quản lý quỹ Amber do công bố
thông tin không đúng thời hạn theo qui định pháp luật. Quản lý quĩ Amber tiền thân là Công ty Quản lý quỹ Hữu Nghị, được
thành lập ngày 8/10/2008.
 Thêm một ngân hàng nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE. HOSE cho biết đã nhận được hồ sơ đăng kí niêm yết hơn 1,2 tỉ cổ phiếu
của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Trước đó, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/11 để thực hiện
đăng kí, lưu kí tập trung cổ phiếu tại VSD.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Gần 13.1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới trong
tháng 11, tăng 6.7% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp
quay trở lại hoạt động tăng 5.4% và tăng 59.8%. Đặc
biệt, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới
trong tháng 11 năm nay tăng 72% so với tháng trước
và tăng 103.5% so với cùng kỳ.

 CPI tháng 11 giảm do giá xăng dầu và nước sinh hoạt.
Trong mức giảm 0,01% của chỉ số giá tiêu dùng tháng
11/2020 so với tháng trước, có 3/11 nhóm hàng hóa và
dịch vụ có chỉ số giá giảm. So với cùng kỳ năm trước,
CPI tháng 11 tăng 1,48% và CPI bình quân 11 tháng năm
2020 tăng 3,51%.

 Đầu tư công tháng 11 đạt 54.5 ngàn tỷ, tăng trên
37% so cùng kỳ. Trong đó, vốn Trung ương quản
lý 11 nghìn tỷ đồng, tăng 51.3%; vốn địa phương
quản lý 43.5 nghìn tỷ đồng, tăng 34%. Các Bộ,
ngành và địa phương đang tập trung thực hiện các
giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu thực
hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2020.

 Xuất siêu kỷ lục, hàng chục mặt hàng vượt mốc 1 tỷ
USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11
tháng ước tính đạt 489.1 tỷ USD, tăng 3.5% so với cùng
kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 254.6 tỷ USD, tăng
5.3%; nhập khẩu đạt 234.5 tỷ USD, tăng 1.5%. Trong 11
tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ
USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu.

 Xuất khẩu dệt may giảm sau 25 năm tăng trưởng
liên tục. Dự báo được ngành dệt may đưa ra là tổng
trị giá xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 33,5-34 tỷ
USD, giảm khoảng 14-15% so năm 2019. Bộ Công
Thương nhận định, 2020 là năm đặc biệt khó khăn
của ngành dệt may Việt Nam khi thị trường có nhiều
biến động phức tạp, khó dự báo.

 Bộ Xây dựng: Nhu cầu nhà ở 10 năm tới tiếp tục tăng,
đặc biệt tại các khu vực đô thị. Nguyên nhân Bộ chỉ ra
là do tốc độ tăng dân số cùng xu hướng đô thị hóa phát
triển; tăng trưởng kinh tế gắn liền với mức thu nhập của
người dân tăng làm tăng khả năng chi trả nói chung và
tăng mức độ sẵn sàng chi trả cho nhu cầu về nhà ở nói
riêng. Bên cạnh đó, nhu cầu cải tạo, thay thế nhà ở do sự
thiếu hụt về chất lượng của nhà ở cũng sẽ tăng lên.


THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUEVFVND
226.4
SZB
13.71
VJC
27.8
PVS
1.58
VCB
26.9
VCS
0.99
HPG
21.6
SD9
0.38
HDB
18.1
SED
0.12
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
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GTGD (tỷ)
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VNM
VRE
MBB
LPB
VIC

(86.6)
(38.6)
(35.5)
(26.3)
(26.3)

NTP
TNG
AMV
TIG
BVS

(0.86)
(0.80)
(0.54)
(0.03)
(0.27)

SÀN

HNX
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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

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

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng
Kỹ thuật

18/12/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đóng cửa trong sắc xanh, khép lại một tuần khả quan khi rủi ro chính trị giảm dần và
thêm thông tin tích cực về vắc xin COVID-19 được công bố. S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq Composite thêm 0,9%, Dow Jones
nhích 0,1%.
 Giá dầu hôm nay tăng trước dự kiến cắt giảm sản lượng của OPEC+. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 0,5% lên 45,40
USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,3% lên 48,15 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay không có nhiều biến động mới, vẫn duy trì quanh mức 1.786 USD. Việc vàng giảm là do sự phục hồi
từ thị trường chứng khoán, dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi và tin tức tích cực về vắc xin COVID-19.
 Tỷ giá USD hôm nay chưa có dấu hiệu phục hồi trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1965. Tỷ
giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3323. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 104,05.

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

29,910

0.13%

3,638

0.24%

26,645

0.40%

2,633

0.29%

26,895

0.28%

1,438

0.29%

91.71

-0.25%

6.58

0.10%

0.85

0.42%

20.84

-1.93%

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

 Kinh tế Ấn Độ rơi vào suy thoái. GDP Ấn giảm 7,5% trong quý
III so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi quý II, mức giảm còn ghi nhận
kỷ lục 24%. Ấn Độ vì thế đã rơi vào suy thoái trên góc độ kỹ thuật,
với 2 quý liên tiếp tăng trưởng âm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm
1996 (thời điểm chính phủ bắt đầu công bố GDP hàng quý) nước
này suy thoái.
 Anh - EU đàm phán trực tiếp về thỏa thuận thương mại hậu
Brexit. Anh và EU đang kêu gọi đối phương thỏa hiệp về 3 vấn đề
bất đồng chính gồm đánh bắt cá, các quy định về việc chính phủ hỗ
trợ các doanh nghiệp Anh và cách giải quyết mọi tranh chấp trong
tương lai. Theo giới phân tích, nếu hai bên không đạt được thỏa
thuận để kịp phê chuẩn trước ngày 31/12 tới, hoạt động thương mại
giữa EU và Anh sẽ gặp rào cản thuế quan và các doanh nghiệp ở cả
hai bên, nhất là phía Anh, sẽ chịu thiệt hại rất lớn.
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