
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.18% 0.92% 

Giá cuối ngày 960.15 101.25 

KLGD (triệu cổ phiếu)  166.14   22.13  

GTGD (tỷ đồng) 3,278.84  237.20  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,647,283 -373,916 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

146.64 -6.23 

Số CP tăng giá 224 83 

Số CP đứng giá 84 242 

Số CP giảm giá 113 42 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BNW 4% bằng tiền 10/01/20 

TTC 15% bằng tiền 13/01/20 

ISH 10% bằng tiền 13/01/20 

FIR 60% bằng cổ phiếu 13/01/20 

LIG 5% bằng tiền 15/01/20 

POM 15% bằng cổ phiếu 16/01/20 

CPC 10% bằng tiền 22/01/20 

QPH 20% bằng tiền 22/01/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 12.600 tỷ đồng trong năm 2020. 

BIDV đặt mục tiêu 2020 huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn, tăng 

trưởng khoảng 14,5%; Tín dụng tăng trưởng theo chỉ đạo của Ngân hàng 

Nhà nước, khoảng 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.600 tỷ đồng; 

tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,6%... 

 CTG: Ngân hàng chưa có kế hoạch bán tiếp nợ sang VAMC. 

“VietinBank sẽ cố gắng xử lý các khoản nợ đã bán cho VAMC, không chỉ 

bằng việc trích lập dự phòng mà còn bằng thu hồi, Chủ tịch HĐQT 

VietinBank cho biết. 

 HVG: Thaco sẽ nắm 35% vốn của Thuỷ sản Hùng Vương. Thaco cho 

biết sẽ đầu tư vào HVG với 35% cổ phần, tham gia quản trị đồng thời hỗ 

trợ tái cấu trúc, đặc biệt khó khăn tài chính của HVG hiện nay. 

 VSH: REE đã hoàn tất mua đợt 3 lô trái phiếu 700 tỷ do Vĩnh Sơn Sông 

Hinh phát hành. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản gắn liền với đất và 

máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Thuỷ điện Vĩnh Sơn, tổng giá trị 

tài sản đảm bảo xấp xỉ 897 tỷ đồng. 

 LMH: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trương Hoàng Vũ đã 

mua 16.340 cổ phiếu trong số 500.000 cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị 

trường không thuận lợi. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, 

từ ngày 6/12/2019 đến 3/1/2020.  

 HDG: Tập đoàn Hà Đô lên kế hoạch lãi ròng 2020 đạt 1.150 tỷ đồng. 

Công ty dự kiến tăng trưởng ở mức tối thiểu 15%, doanh thu kế hoạch là 

4.500 tỷ đồng, lợi nhuận 1.150 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư phát triển ba lĩnh 

vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp trong những năm tiếp theo. 

 HBC: Giám đốc tài chính Trần Quang Đại đã mua 250.000 cổ phiếu, 

nâng lượng nắm giữ lên 500.000 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn HBC. 

Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 6/1 đến 8/1. 

 TMS: Từ ngày 5/12/2019 đến 3/1, bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ Thành 

viên HĐQT Bùi Minh Tuấn không mua cổ phiếu nào trong số 300.000 

cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Bà Quyên hiện nắm giữ 

35.647 cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn. 

 VIC: Vingroup đã phát hành 13.9 triệu cp để hoán đổi lấy gần 12.6 triệu 

cp SDI của 684 cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng Chỉ 

duy nhất 1 cổ đông sở hữu 16 cp SDI là vẫn chưa được hoán đổi. Ngày phát 

hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi là 30/12/2019. Ngày kết thúc chuyển 

giao cổ phiếu là 30/01/2020. 

  

TIN SÀN HOSE 

 PGV: Năm 2020 mục tiêu sản lượng 35,807 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực 

hiện năm 2019, trong đó các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu của 

hệ thống điện, các NMTĐ khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về. 

 C4G: VNDIRECT chi gần 18 tỷ đồng trở thành cổ đông lớn của Tập 

đoàn CIENCO4. VNDS đã hoàn tất mua vào 3,2 triệu cổ phiếu C4G, nâng 

số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 8.150.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 

8,15% và chính thức trở thành cổ đông lớn của C4G. 

 APS: APEC Securities bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng tiền thuế. Công 

ty bị phạt do khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp thuế. Tổng số tiền APS 

bị truy thu, phạt thuế và phạt tiền chậm nộp là 2.783.305.287 đồng. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PNJ           80.64  PVC            0.81  

CTG           21.21  ART            0.29  

VNM           21.10  VCS            0.20  

BID           20.90  DP3            0.13  

VRE           20.40  IVS            0.07  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (22.48) CEO           (3.60) 

KBC         (11.27) NDN           (2.98) 

VCI         (10.97) INN           (0.50) 

SSI           (8.05) TIG           (0.23) 

POW           (7.16) DGC           (0.20) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

 Việt Nam chủ động ứng phó trước tác động bất lợi. 

Theo đại diện Bộ Công Thương, thời gian tới, trong 

trường hợp xảy ra chiến tranh quân sự giữa Iran và 

Mỹ, việc trao đổi thương mại với khu vực Trung 

Đông có thể bị ảnh hưởng do một số nước xung quanh 

có khả năng cũng bị cuốn vào cuộc chiến và tình hình 

nguồn cung dầu mỏ. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo 

dõi sát tình hình và có hình thức cảnh báo phù hợp 

cho doanh nghiệp 

 Trà Vinh sẽ có 2 nhà máy điện gió hơn 4.000 tỉ 

đồng. Trong Lễ kỷ niệm 120 ngày thành lập tỉnh, Trà 

Vinh sẽ cấp chủ trương đầu tư cho 2 nhà máy điện gió 

và ký biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp thêm 7 

dự án điện gió với số vốn hơn 32.000 tỉ đồng. 

 Thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu nông, thủy sản sang 

Hồng Kông. Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính 

phủ vừa ban hành nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định Thương mai Tự do ASEAN - Hồng 

Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thêm một năm lãi kỉ lục của nhiều ngân hàng. Nhiều 

ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 

với những con số lợi nhuận kỉ lục. Hiện tại đã có 5 ngân 

hàng chính thức thông báo lợi nhuận trước thuế trong năm 

2019 vượt mốc 10.000 tỉ đồng gồm Vietcombank, 

VietinBank, BIDV, Agribank và MBBank. Bên cạnh đó, 

VPBank và Techcombank cũng là những ngân hàng có 

khả năng cao lọt vào danh sách này. 

 HSBC: Tái cấu trúc là đòn bẩy tăng trưởng lâu dài cho 

kinh tế Việt Nam. HSBC cho rằng nền kinh tế cần tiếp 

tục được cải cách một cách liên tục và mạnh mẽ để duy trì 

tăng trưởng một cách bền vững. Trước tiên, cơ sở hạ tầng 

là lĩnh vực quan trọng. HSBC cũng cho rằng, cải thiện phát 

hành dữ liệu kịp thời là cách cần thiết để quản lý rủi ro và 

đánh giá kinh tế tốt hơn. 

 Tiếp tục ưu tiên chỉ tiêu tín dụng cao cho ngân hàng 

đạt Thông tư 41. Năm 2020, định hướng tổng phương 

tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tín dụng tăng khoảng 

14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực 

tế. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn sẽ được 

ưu tiên đối với TCTD thực hiện trước thời hạn các quy 

định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016. 

TIN VĨ MÔ 

 Thị phần môi giới HNX năm 2019: VNDirect vượt SSI tại UPCoM, VPS chiếm gần nửa thị phần phái sinh. Cả năm 2019, 

SSI tiếp tục giữ vị trí đầu bảng về thị phần tại thị trường cổ phiếu niêm yết với 9,7%, nhưng giảm hơn 2 điểm % so với năm 2018. 

Hai cái tên xếp sau vẫn là VNDirect và CTCP Chứng khoán TP HCM với 8,58% và 6,53%. 

 Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX năm 2019: Khối lượng giao dịch giảm 39%, giá trị giao dịch giảm 48%. Khối lượng 

giao dịch bình quân của năm 2019 đạt hơn 31,6 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 408 tỷ đồng/phiên, 

giảm 47,95% so với năm 2018. 

 Rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt. CTCP Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge, CTCP Du lịch Việt 

Nam - Hà Nội, Nông sản Tân Lâm bị phạt cũng với lỗi không báo cáo theo quy định các tài liệu  

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.957 0.74% 

Hang Sheng 28.561 1.68% 

Nikkei 225 23.803 0.27% 

Kospi 2.199 0.60% 

Shanghai 3.095 0.91% 

SET 1.579 1.31% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.43 0.01% 

USD/CNY 6.932 -0.20% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.865 0.00% 

S&P500 VIX 12.54 -6.77% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh khi tình hình căng thẳng Mỹ - Iran tạm thời lắng xuống. Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị 

trường đi lên. Dow Jones tăng 0,74%, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,67% và 0,81% lên các mức kỉ 

lục mới. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà giảm do thị trường chuyển hướng sự chú ý từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran sang tồn kho dầu thô 

Mỹ tuần trước tăng mạnh. Giá dầu WTI giảm 0,3% xuống 59,2 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,2% xuống 59,2 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.552,00 USD/ounce; vàng giao tháng 2 giảm 

0,01% xuống 1.553,15. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ tin tức thương mại và địa chính trị tích cực. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1107. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1.3069. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 WB: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2020 tăng nhẹ nhưng vẫn đối 

mặt nhiều rủi ro. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh 

tế toàn cầu tăng nhẹ lên 2,5% trong năm 2020 nhờ đầu tư và thương 

mại dần khôi phục, nhưng rủi ro suy giảm vẫn tồn tại. Cụ thể, WB dự 

báo tăng trưởng tại nhóm các nền kinh tế hiện đại được dự báo sẽ 

giảm xuống 1,4%; trong đó tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát 

triển và thị trường mới nổi dự kiến sẽ tăng lên 4,1% 

 Thủ tướng Canada: Chúng tôi có tin tình báo cho thấy máy bay 

Ukraine bị bắn rơi bởi tên lửa Iran. Sự việc có thể chỉ là vô tình 

nhưng những thông tin mới củng cố cho sự cần thiết phải điều tra lỹ 

lưỡng vụ việc. 
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