THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

Biến động (%)

TIN SÀN HOSE

HNX

0.83%

1.13%

1029.98

154.2

520.33

58.06

GTGD (tỷ đồng)

10,096.91

764.07

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

3,775,780

241,850

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

232.33

8.61

Số CP tăng giá

275

117

Số CP đứng giá

96

181

Số CP giảm giá

149

55

Giá cuối ngày
KLGD (triệu cổ phiếu)

 BCG: Bamboo Capital đã gọi vốn thành công 43,6 triệu USD, tương
đương với hơn 1.018 tỷ đồng từ Leader Energy dưới dạng trái phiếu chuyển
đổi để đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo của BCG.
 GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đăng ký bán hơn 9,3
triệu cổ phiếu Đầu tư Sài Gòn VRG , tương đương với 11,77% số cổ phiếu
đang lưu hành. Thời gian giao dịch từ ngày 9/12 đến 21/12. Phương thức
giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại HNX.
 REE: REE Corporation đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu
quỹ từ 16/12 đến 13/1/2021. Giao dịch được thực hiện theo phương thức
khớp lệnh.
 HPG: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Quang đăng ký bán 1 triệu cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 10/12 đến 8/1/2021.
Sau giao dịch, ông Quang dự kiến nắm giữ 62,7 triệu đơn vị, tương đương
1,9% vốn Tập đoàn Hòa Phát.
 MWG: Bà Phan Thị Thu Hiền, vợ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài
đăng ký bán 500.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di Động, giảm
lượng nắm giữ xuống còn gần 2 triệu đơn vị, tương đương 0,4% vốn. Giao
dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 9/12 đến 31/12.
 MBB: Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh đã mua 1 triệu cổ phiếu
MBBank nhằm nâng lượng nắm giữ lên 2,3 triệu đơn vị . Giao dịch vào ngày
2/12.
 VNG: CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công đã mua thỏa thuận
3,6 triệu cổ phiếu CTCP Du lịch Thành Thành Công, nâng lượng nắm giữ
lên 6,5 triệu đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 6/11 đến 3/12.
 DIG: CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã mua 47,2 triệu cổ phiếu
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng, nâng lượng nắm giữ lên 57,6 triệu đơn
vị, tương đương 18,1% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 2/12.
 TLD: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn An Quân đã mua
1,5 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh vào ngày 2/12. Sau giao dịch,
ông Quân nắm giữ 2,9 triệu đơn vị, tương đương 7,7% vốn CTCP Đầu tư
Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long .

THÔNG TIN CỔ TỨC

 DCL: SCIC tổ chức bán đấu giá 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 29%
vốn Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas. Giá khởi điểm 11.300
đồng/cp, SCIC dự thu về tối thiểu 32,8 tỷ đồng. Dược Cửu Long sở hữu 55%
vốn điều lệ của Benovas.

Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

PNJ

6% bằng tiền

08/12/2020

TVB

10% bằng tiền

08/12/2020



PHR

25% bằng tiền

09/12/2020

CTI

12% bằng tiền

09/12/2020

PGI

10% bằng tiền

10/12/2020

 CTR: Viettel bán đấu giá 4,42 triệu cổ phiếu Công Trình Viettel với giá
47.200 đồng/cp. Có 19 nhà đầu tư tham gia đấu giá CTR với tổng khối lượng
4,42 triệu cổ phiếu (tỷ lệ đấu giá thành công đạt 57%). Giá đấu bình quân là
46.617 đồng/cp.

FCN

15% bằng cổ phiếu

10/12/2020

DGC

15% bằng tiền

14/12/2020

SCS

30% bằng tiền

14/12/2020

TIN SÀN HNX

 PLC: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ
đồng. Nguyên nhân do khai sai thuế và chậm nộp tiền thuế. Doanh nghiệp cho
biết đã nộp theo đúng quy định vào ngày 3/12.
 HND: Công ty Nhiệt điện Hải Phòng công bố sản lượng điện tháng 10-11
đạt 834 triệu kWh, đạt 69% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh
điện (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt 169 tỷ đồng.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Mirae Asset: “VN-Index có thể kéo dài xung lực tăng trong tháng 12 với vùng mục tiêu 1.050 điểm”. Mirae Asset đánh
giá thấp kịch bản thị trường điều chỉnh trong tháng 12 do các yếu tố hỗ trợ vẫn đang lấn át. Dù vậy, xung lực tăng có thể không
mạnh như tháng 11 sau giai đoạn thị trường ghi nhận sự hưng phấn đặc biệt.
 iShare MSCI Frontier 100 ETF tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 14,15%. Tại ngày 3/12/2020, iShare MSCI Frontier
100 ETF có tổng cộng 114 cổ phiếu trong danh mục, bao gồm 30 cổ phiếu đến từ Việt Nam. Trong đó, VNM là cổ phiếu Việt
Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,32%, tiếp theo lần lượt là VIC (2,2%), HPG (1,7%), VHM (1,67%), MSN (1,06%)…
 SSI Research: Nhóm ngân hàng tác động tích cực lên thị trường chung về cuối năm. Theo SSI Research, VN-Index đã
vượt mốc kháng cự tâm lí mạnh nằm tại 1.000 điểm vào cuối tháng 11. Khối lượng giao dịch liên tục đi lên cho thấy dòng tiền
vẫn tiếp tục đi vào thị trường, là động lực rất lớn giúp chỉ số hồi phục nhanh trở lại sau những nhịp điều chỉnh.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Miền Tây sẽ xuất khẩu điện. Dự thảo Quy hoạch
vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và
Đầu tư soạn thảo, xác định ĐBSCL là vùng xuất
khẩu năng lượng. ĐBSCL được định hướng sẽ thay
thế tất cả các nhà máy điện than chưa xây dựng bằng
các nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên/LNG và
năng lượng tái tạo.
 Bộ Y tế: Đến quí II/2022, Việt Nam mới có thể
cung ứng rộng rãi vắc xin COVID-19. "Nếu thuận
lợi, phải đến quí II/2022, Việt Nam mới có thể cung
ứng rộng rãi vắc xin COVID-19. Do đó, vẫn phải
triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm tất cả các biện
pháp phòng, chống dịch; không thể trông cậy quá
nhiều vào vắc xin COVID-19", Bộ trưởng Y tế nói.
 Thu ngân sách chuyển biến tích cực dù bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng thu ngân sách
nhà nước 11 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt
1.083.275 tỷ đồng, bằng 86,4% so với dự toán, bằng
95,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành thuế đã
thực hiện nghiêm các giải pháp giãn, miễn, gia hạn
nộp thuế giúp cộng đồng DN vượt qua khó khăn do
đại dịch COVID-19.

 Ngân hàng bán một phần công ty tài chính. Làn sóng
thoái vốn của các NHTM tại các công ty tài chính tiêu
dùng trực thuộc được dự báo sẽ sôi động trong năm 2021.
Nhiều khả năng các tháng đầu 2021, lộ trình IPO đối với
HD Saison sẽ thực hiện. Tương tự, các thương vụ thoái
vốn tại FE Credit, SHB Finance và FCCOM cũng sẽ
được các nhà đầu tư nước ngoài “mua nhanh bán gọn” vì
hiện nay theo quy định của NHNN việc xin cấp phép
thành lập công ty tài chính tiêu dùng là rất khó khăn.
 NHNN muốn VAMC lập và vận hành sàn giao dịch
nợ trong 5 năm tới. Mục tiêu tổng quát của chiến lược
là phát triển VAMC trở thành trung tâm trong hoạt động
xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các TCTD, thúc
đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ, đảm bảo sự
phát triển an toàn, bền vững của các TCTD, có đủ năng
lực và nguồn lực để thực hiện chức năng và nhiệm vụ
mua, bán và xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản.
 Giải ngân vốn vay nước ngoài chưa được một nửa kế
hoạch năm 2020. Bên cạnh những bộ, ngành có tỉ lệ giải
ngân cao thì vẫn còn một số bộ, ngành có tỉ lệ giải ngân
thấp như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch....
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TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
MBB
33.4
PVS
7.89
VPB
30.1
VCS
6.40
VHM
29.3
BNA
1.08
FUEVFVND
19.1
SHB
0.88
MSN
18.3
SZB
0.42
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

GMD
LCG
PAN
VNM
VCB

(34.6)
(34.2)
(33.5)
(26.9)
(26.4)

DXP
VSM
GLT
SHS
SDT

(4.90)
(1.13)
(0.96)
(0.60)
(0.44)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

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 Hà Nội CTCP

16/12/2020

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

Nhà khách Bông Sen

31/12/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đi xuống trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 liên tiếp tăng cao và gói hỗ trợ tài khóa vẫn chưa được
thông qua. Dow Jones sụt 0,5%, S&P 500 giảm 0,2%. Nasdaq Composite tăng 0,5% lên đỉnh mới 12.520 điểm.
 Giá dầu hôm nay giảm trở lại khi số các ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 1,5% xuống
45,50 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 1% xuống 48,35 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tăng trở lại, do kì vọng về gói kích thích mới của Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng hơn 1,3% thành 1.860
USD/ounce. Hợp đồng vàng kì hạn của Mỹ tăng 1,4% đạt mức 1.866 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay gặp nhiều áp lực trước kì vọng kích thích tài khóa từ chính phủ Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng
0,04% lên 1,2113. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,16% xuống 1,3355. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05%
xuống 104,00.

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

30,070

-0.49%

3,692

-0.19%

26,393

-0.58%

2,738

-0.27%

26,506

-1.23%

1,449

0.80%

90.86

0.18%

6.53

0.00%

0.93

-0.02%

21.30

2.45%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

Highlight
 Trump không định áp thêm thuế với Trung Quốc. Có vấn Nhà
Trắng Kudlow nói Mỹ không có kế hoạch áp thêm thuế nhằm vào
Trung Quốc, thêm rằng Bắc Kinh đang tuân thủ thỏa thuận thương
mại giai đoạn một giữa hai nước, trong đó Trung Quốc đồng ý mua
nhiều hàng hóa nông nghiệp của Mỹ như đậu nành và đảm bảo vấn
đề sở hữu trí tuệ cho công nghệ Mỹ.
 USD có thể mất giá mạnh năm tới. Kể từ khi chạm đỉnh hồi tháng
3, đôla Mỹ đã yếu đi gần 12% so với rổ tiền tệ lớn. Tuần trước,
đồng tiền này còn xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2018. Khi đồng
bạc xanh yếu, nhu cầu hàng Mỹ xuất khẩu sẽ lớn hơn. Sức ép tài
chính cũng sẽ giảm bớt với các nước mới nổi vay nợ bằng đôla Mỹ.
Nhu cầu hàng hóa, như dầu thô, cũng tăng do giá rẻ hơn với người
mua nước ngoài.

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

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
08/12/2020
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