
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.32% 0.18% 

Giá cuối ngày 958.88 101.42 

KLGD (triệu cổ phiếu)  181.62   19.26  

GTGD (tỷ đồng) 3,664.71  205.19  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,146,440 -318,837 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-60.28 -7.64 

Số CP tăng giá 169 65 

Số CP đứng giá 95 243 

Số CP giảm giá 161 59 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TLH 5% bằng tiền 09/01/20 

NT2 10% bằng tiền 09/01/20 

CE1 3% bằng tiền 09/01/20 

TTC 15% bằng tiền 13/01/20 

ISH 10% bằng tiền 13/01/20 

POM 15% bằng cổ phiếu 16/01/20 

CPC 10% bằng tiền 22/01/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DBC: Dabaco đặt mục tiêu 457 tỷ đồng năm 2020. DBC đặt mục tiêu 

tổng doanh thu năm 2020, bao gồm cả doanh thu nội bộ ước đạt 13.202 tỷ 

đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 512 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự 

kiến đạt 457 tỷ đồng. 

 CDC: Chương Dương Corp (bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền 

thuế. CDC bị phạt do kê khai sai và trốn thuế GTGT, TNDN. Tổng cộng 

các khoản CDC phải nộp truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt là gần 

2.214.799.347 đồng. 

 CTG: Lợi nhuận năm 2019 của VietinBank đạt kỷ lục 11.500 tỷ đồng. 

Lợi nhuận vượt kế hoạch 26% năm 2019, tăng 83% so với năm 2018. Như 

vậy, VietinBank đã vượt kế hoạch ở nhiều chỉ tiêu quan trọng.  

 CII: CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu. Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

TP HCM đã thực hiện mua lại 40 triệu USD (tương đương 903 tỷ đồng) giá 

trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam 

Convertible Bond Private Investment Fund No.1.  

 RAL: Rạng Đông dừng làm bóng đèn chứa thủy ngân tại nhà máy ở 

Thanh Xuân. “Đến thời điểm này, Công ty Rạng Đông cũng đưa ra báo 

cáo đã dừng sản xuất những mặt hàng có thủy ngân trong nhà máy đóng 

trên địa bàn quận” chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân cho biết. 

 HVN: Cổ đông chi phối muốn Vietnam Airlines lãi trước thuế 2.358 tỷ 

đồng trong năm 2020. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đặt 

mục tiêu cho Vietnam Airlines phải đạt doanh thu 110.560 tỷ đồng, lợi 

nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.358 tỷ đồng trong năm 2020. 

 LCG:  Chủ tịch HĐQT Bùi Dương Hùng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu 

nhằm nâng lượng nắm giữ lên 6 triệu cổ phiếu, tương đương 5,7% vốn. 

Giao dịch thực hiện từ ngày 13/1 đến 11/2. 

 GMD: Ông Đỗ Lộc, anh trai Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Nhân, đăng ký 

mua 200.000 cổ phiếu của GMD. Giao dịch thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/1 đến 7/2. 

 DRL: DRL lên chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đồng loạt giảm nhẹ. CTCP 

Thủy điện - Điện Lực 3 đề ra kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế 

năm 2020 đạt hơn 89 tỷ đồng và gần 50 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 4% và 

6% so với kế hoạch năm ngoái. 

 HVG: HVG muốn nhượng lại cổ phần tại Nuôi trồng Thủy sản Hùng 

Vương - Miền Tây. Công ty đã thông qua Nghị quyết liên quan tới việc 

sang nhượng cổ phần tại Thủy sản Hùng Vương - Miền Tây, Giá sang 

nhượng không thấp hơn 10,000 đồng/cp.  

  

TIN SÀN HOSE 

 HAF: Hapro bán gần 4,6 triệu cổ phần Thực phẩm Hà Nội với giá 21.000 

đồng/cổ phần. Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã hoàn tất bán ra gần 4,58 

triệu cổ phiếu HAF. Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2019 theo phương thức 

thỏa thuận. Thu về hơn 96 tỷ đồng. 

 TID:  Tổng công ty  Tín Nghĩa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 

tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không 

kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 

tối đa 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. 

 NTP: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chu Văn Phương đăng ký 

mua 400.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh, từ ngày 9/1 đến 16/1. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           31.92  VCS            0.41  

VHM           10.39  BVS            0.10  

ROS           10.05  NBC            0.10  

E1VFVN30             7.27  BII            0.09  

HDC             5.55  SMN            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (54.31) PVS           (7.43) 

HPG         (22.28) CEO           (0.53) 

PLX         (10.05) NTP           (0.28) 

HDB           (9.12) INN           (0.20) 

VIC           (9.06) LHC           (0.07) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Nước sạch  

Bắc Giang 
09/01/2020 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

Gòn Công thương 
10/01/2020 

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng 

Thủy lợi Việt Nam 
14/01/2020 

HSX 
Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh 

Hậu Giang 
04/02/2020 

 Lương cơ sở có thể tăng 7,38%. Theo dự thảo, mức 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng 7,38% 

từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 

hàng tháng theo quy định bắt đầu ngày 1/7.  

 Bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ 

công bố bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp 

luật, trong đó có 36 nghị định, 2 quyết định và 2 nghị 

quyết. Đáng chú ý có Nghị định 6/1997 về việc giải 

quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công 

chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, 

phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội.  

 Bộ Công Thương chấp thuận cho EVN "giải 

phóng" điện mặt trời áp mái. Theo đó, EVN kiến 

nghị bộ cho phép đơn vị này tiếp tục nhận và giải 

quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời 

áp mái, thực hiện xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng 

điện giao nhận nhưng chưa thực hiện việc thanh toán 

tiền điện cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền có 

hướng dẫn chính thức. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng bất động sản tăng 8,8%, Vụ trưởng Vụ tín 

dụng NHNN cho biết, thấp hơn so với tăng trưởng chung 

của tín dụng toàn ngành. Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản 

cũng được kiểm soát ở mức thấp 1%.Với các quy định 

“siết” vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định 

của Thông tư 22/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ tháng 

10/2019 theo ông Hùng cũng nhằm kiểm soát rủi ro trong 

cho vay bất động sản, chứ không phải “siết” tín dụng bất 

động sản. 

 Nợ xấu tăng trở lại, thách thức của ngành ngân hàng 

năm 2020. Báo cáo tài chính của các ngân hàng trong năm 

nay chứng kiến nợ xấu tại nhiều ngân hàng tăng dần qua 

từng quí, cho thấy xu hướng nợ xấu đang tăng trở lại.  

 Trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 huy động được 

250.000 tỷ đồng,  tăng 7% so với 2018 dự báo còn tiếp tục 

tăng mạnh. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chúng ta cần 

phải tạo điều kiện hơn nữa để tạo cân bằng cho thị trường 

tài chính do hiện nay nguồn vốn vẫn đang dựa quá nhiều 

vào ngân hàng. Theo đó, thị trường trái phiếu năm 2020 sẽ 

tiếp đà tăng trưởng mạnh. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Hơn 4.100 NĐT nước ngoài mở tài khoản trong năm 2019 bao gồm 492 tổ chức và 3.631 cá nhân. Bên cạnh đó, VSD lại hủy 

mã giao dịch của 42 NĐT nước ngoài khác. Như vậy, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã, bao gồm 4.553 

tổ chức và 28.532 cá nhân. 

 Từ giữa năm 2020 sẽ cho phép bán chứng khoán chờ về? ông Lê Nhị Năng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM chia sẻ, năm 2020, hệ thống giao dịch mới của thị trường chứng khoán sẽ được đưa vào 

hoạt động. Có thể đến giữa năm sẽ cho phép thực hiện nghiệp vụ bán chứng khoán chờ về. Song song đó là các chính sách đẩy 

mạnh quỹ hưu trí. Thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 Báo cáo không đúng hạn, một cá nhân bị xử phạt 12.5 triệu đồng. Cụ thể, Ông Lê Đức Dũng - Thành viên HĐQT CTCP 

Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đã đăng ký giao dịch mua 40,000 cổ phiếu TSG từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019 

nhưng chậm báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.584 -0.42% 

Hang Sheng 28.322 0.34% 

Nikkei 225 23.008 -2.41% 

Kospi 2.147 -1.33% 

Shanghai 3.105 0.69% 

SET 1.585 1.07% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.84 -0.17% 

USD/CNY 6.945 -0.13% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.738 -4.78% 

S&P500 VIX 13.79 -0.43% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi nhà đầu tư đánh giá rủi ro xuất phát từ căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và 

phân tích số liệu vĩ mô mới công bố. Dow Jones giảm 0,42%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 

0,28% và 0,03%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhẹ do nhà đầu tư đánh giá lại khả năng nguồn cung bị gián đoạn ở khu vực Trung Đông do căng 

thẳng địa chính trị. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 63,8 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,2% lên 69 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 1,18% lên 1.592,50 USD/ounce; vàng 

giao tháng 12 tăng 1,09% lên 1.593,30. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế tích cực. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1551. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD giảm 0,05% xuống 1,3115. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,43% xuống 107,97. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Press TV: Iran xác nhận tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Iraq. 

Thông tin trên được đăng tải không lâu sau khi các nguồn an ninh cho 

biết sáng 8/1, ít nhất 9 quả rocket đã đánh vào căn cứ không quân Ain 

al-Assad của Iraq tại miền Tây nước này, nơi các lực lượng Mỹ và 

liên quân đồn trú. 

 Thêm một công ty sữa hàng đầu nước Mỹ nộp đơn xin phá sản. 

Borden Dairy, công ty sữa 163 năm tuổi của Mỹ, mới đây đã nộp đơn 

xin phá sản kèm theo các kế hoạch nhằm xóa khoản nợ hàng triệu 

USD ra khỏi sổ sách. Như vậy chỉ trong 2 tháng đã có hai công ty sữa 

lớn phải phá sản. 

Highlight 


