THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

Biến động (%)

TIN SÀN HOSE

HNX

1.11%

2.23%

1066.99

171.62

591.56

71.33

11,861.61

907.13

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-9,209,915

-683,610

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-226.51

-0.64

Số CP tăng giá

297

130

Số CP đứng giá

78

166

Số CP giảm giá

133

57

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

 KDC: Tập đoàn Kido thông qua Nghị quyết về việc huy động trái phiếu,
nhằm bổ sung vốn cho hoạt động SXKD dầu ăn, bánh kẹo, nước giải
khát, nông sản thực phẩm và các sản phẩm khác. Trái phiếu chào bán là trái
phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Mệnh
giá 1 triệu đồng/trái phiếu, hiện KDC chưa công bố cụ thể giá trị huy động
 MSN: Tập đoàn Masan đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng
giá trị 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phân phối bởi CTCP Chứng khoán
Kỹ Thương, bên mua là các nhà đầu tư tổ chức trong nước.
 FRT: Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 269.970 cp
CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT , giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 3 nhà đầu
tư liên quan từ 6.457.904 cp (tỷ lệ 8,1765%) xuống 6.187.934 cp (tỷ lệ
7,8346%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.
 HCM: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên HĐQT, đã bán 100.000
cp CTCP Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong tổng số 160.000 cp đăng
ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 460.000 cp. Giao
dịch thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2020.
 PAN: CTCP Chứng khoán SSI đăng ký bán 1.122.550 cp CTCP Tập
đoàn PAN trong tổng số 42.705.342 cp (tỷ lệ 20,44%) đang sở hữu. Giao
dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 4/1/2021.
 TMS: CTCP Đầu tư Vina đăng ký bán toàn bộ 5.752.111 cp CTCP
Transimex (tỷ lệ 8,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2020 đến
20/1/2021.
 MSH: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán
trưởng – đã bán 116.320 cp CTCP May Sông Hồng trong tổng số 200.000
cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 337.000
cp. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 15/12/2020
 OPC: Ông Trịnh Việt Tuấn, con ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch
HĐQT – đăng ký mua 105.000 cp CTCP Dược phẩm OPC. Trước giao
dịch ông Tuấn sở hữu 100.868 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2020
đến 19/1/2021.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TRC

10% bằng tiền

17/12/2020

CTG

5% bằng tiền

17/12/2020

KDC

10% bằng tiền

17/12/2020

VGG

40% bằng tiền

17/12/2020

DPR

25% bằng tiền

18/12/2020

MSN

10% bằng tiền

18/12/2020

HTI

10% bằng tiền

18/12/2020

PPC

3,5% bằng tiền

18/12/2020

 PET: Quỹ ngoại Samarang Ucits – Samarang Asia Properity đã bán
500.000 cp Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí, giảm lượng sở hữu sau
giao dịch xuống 5.494.768 cp (tỷ lệ 6,58%0. Giao dịch thực hiện ngày
8/12/2020.
 POW: Lợi nhuận sau thuế của PV Power ước 2.335 tỷ đồng trong 2020,
giảm 18% so với cùng kỳ và vượt 14% kế hoạch năm. PV Power đang thu
xếp vốn và lựa chọn nhà thầu EPC cho dự án Nhơn Trạch 3&4.

TIN SÀN HNX
 PNG: CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 500.000 cp CTCP Thương mại
Phú Nhuận. Trước giao dịch Đầu tư Vina sở hữu 673.017 cp (tỷ lệ 7,48%).
Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2020 đến 13/1/2021.
 NTP: Công đoàn công ty đã mua 190.000 cp CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền
Phong, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 656.000 cp (tỷ lệ 0,56%). Giao
dịch thực hiện từ 2/12 đến 11/12/2020.
 CT6: Ông Trần Việt Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.113.413 cp
CTCP Công trình 6 (tỷ lệ 18,24%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch
ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 19/12/2020.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Bac A Bank nộp hồ sơ niêm yết lên HNX. HNX đã nhận được hồ sơ đăng kí niêm yết hơn 708,5 triệu cổ phiếu của Bac A
Bank. Hiện tại, cổ phiếu BAB đang được giao dịch trên thị trường UPCoM. Kết phiên 15/12, thị giá cổ phiếu ngân hàng này
dừng ở mức 18.000 đồng/cp, tương đương qui mô vốn hóa khoảng 12.700 tỉ đồng.
 16 doanh nghiệp phát hành thành công 10.600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong tháng 11. Nhóm doanh nghiệp có quy mô
phát hành lớn nhất trong tháng 11 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75%.Trong tháng 11/2020, 1 doanh nghiệp đã phát hành
thành công 30 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.
 Người đứng đầu HOSE lên tiếng về việc giao dịch lô chẵn 100 chứng khoán. Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội
đồng quản trị của HOSE cho biết việc áp dụng lô chẵn 100 chứng khoán là theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, điều này sẽ hạn
chế được việc sử dụng lô nhỏ làm biến động giá chứng khoán, nhất là các chứng khoán thanh khoản kém.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Giá thuê đất KCN tăng bằng lần, Thủ tướng chỉ
đạo nghiên cứu xử lý. Theo phản ánh của báo chí,
chỉ trong mấy năm, tiền thuê đất trong các KCN
tăng gấp 3 - 4 lần, thậm chí có địa phương tăng cả
chục lần. Cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19,
tiền thuê đất tăng nhanh đã khiến nhiều doanh
nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn. Bên cạnh đó,
một số địa phương chỉ cho phép doanh nghiệp nộp
tiền thuê đất hàng năm, không được cấp sổ hồng,
dẫn tới không có tài sản để thế chấp vay ngân hàng.
 Nhiều mặt hàng của Việt Nam đã ngay lập tức
được hưởng lợi từ EVFTA. Trưởng Phái đoàn
Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Giorgio
Aliberti, cho biết, nhiều mặt hàng của Việt Nam
đã ngay lập tức được hưởng lợi từ EVFTA như
nông sản, thủy sản, dệt may, da giày...EVFTA là
một hiệp định mới toàn diện bao gồm nhiều lĩnh
vực và ngành nghề. Tuy nhiên, hiệp định này vẫn
còn là một thách thức để các doanh nghiệp hiểu
đầy đủ về các tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra trong
hiệp định.

 Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng
tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng trong khoảng thời gian
tính tới tháng Sáu năm 2020, Việt Nam đã can thiệp
mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán
cân thanh toán. Phản hồi trước sự việc này, NHNN khẳng
định việc điều hành tỷ giá những năm qua nhằm thực
hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương
mại quốc tế không công bằng.
 Lãi suất cho vay giảm bình quân 0,6 - 0,8%/năm so
với cuối năm 2019. Theo đó, kể từ đầu năm 2020, nhằm
giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện phục hồi nhanh do tác
động của dịch COVID-19, đồng thời tăng khả năng tiếp
cận vốn vay ngân hàng đối với nền kinh tế, NHNN đã
liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất. Tổng
mức giảm từ 1,5% đến 2%/năm. Việt Nam hiện là một
trong những nước giảm lãi suất điều hành lớn nhất.
 Khắc phục sản xuất manh mún nhờ bài toán chuyển
đổi số trong nông nghiệp Việt Nam. Đại diện Vụ Khoa
học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp khẳng
định, xây dựng nông thôn mới hiện nay đã đạt được
những thành tựu nhất định, không chỉ là xây dựng vùng
nông thôn "đáng sống", mà người dân còn "muốn sống"
tại đó.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUESSVFL
72.5
VCS
7.51
CTG
52.0
PVS
1.56
VCB
34.6
BAX
1.04
BID
31.0
SZB
0.90
VJC
29.2
EID
0.39
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

PAN
HPG
SSI
GEX
VRE

(91.4)
(83.6)
(39.4)
(36.2)
(32.8)

RCL
SHB
APS
BVS
HMH

(4.93)
(3.25)
(1.49)
(0.99)
(0.50)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP

16/12/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
HUD Kiên Giang

21/12/2020

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực
vật Việt Nam - CTCP

22/12/2020

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng
Kỹ thuật

18/12/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ
tầng Phú Quốc

28/12/2020

Nhà khách Bông Sen

31/12/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ chứng kiến các chỉ số biến động dè dặt trong bối cảnh Fed)cam kết tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và quá trình
đàm phán gói kích thích tài khóa đạt được tiến bộ. Dow Jones mất 0.1%. S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq Composite tăng 0,5%.
 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm trước các báo cáo về số hàng tồn kho của Mỹ tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn
1% xuống 46,56 USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 0,5% xuống 50,20 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng nhờ kì vọng chính sách ôn hoà từ Fed. Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.855 USD/ounce. Hợp
đồng vàng kì hạn của Mỹ tăng 0,2% lên 1.859 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay suy yếu trong bối cảnh tâm lí đầu tư rủi ro lên cao. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,2195.
Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3500. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 103,44.

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

30,155

-0.15%

3,701

0.18%

26,757

0.26%

2,772

0.54%

26,460

0.26%

1,482

0.33%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

90.24

-0.25%

6.53

-0.09%

0.92

0.43%

22.50

-1.70%

 Fed giữ nguyên lãi suất, nâng triển vọng kinh tế Mỹ. Fed giữ
nguyên lãi suất ở 0 – 0,25% sau hai ngày họp chính sách. Fed dự
báo GDP Mỹ chỉ giảm 2,4% trong năm 2020, tốt hơn so với dự báo
giảm 3,7% đưa ra hồi tháng 9. Ngân hàng trung ương Mỹ điều chỉnh
dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 4% lên 4,2%. FOMC cam
kết tiếp tục mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng “cho đến
khi có tiến triển bền vững hướng đến mục tiêu của ủy ban là tối đa
hóa việc làm, ổn định giá”.
 ‘Gã khổng lồ’ may mặc Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu 2 lần
trong 24 giờ. Shandong Ruyi Technology Group không có đủ
nguồn lực để thanh toán lãi cho 1 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đến hạn
ngày 15/12, theo hồ sơ nộp lên cơ quan thanh toán bù trừ Thượng
Hải. Lý do được đưa ra là khó khăn trong thanh khoản.

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