
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.87% 0.96% 

Giá cuối ngày 968.54 102.22 

KLGD (triệu cổ phiếu)  222.15   32.25  

GTGD (tỷ đồng) 4,996.83  309.33  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

20,887,416 149,379 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

1,072.40 -1.86 

Số CP tăng giá 163 57 

Số CP đứng giá 96 236 

Số CP giảm giá 162 74 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

 VCB: Vietcombank xin room tăng trưởng tín dụng cao hơn cho năm 

2020. Lãnh đạo Vietcombank đề nghị NHNN cấp hạn mức tăng trưởng 

tín dụng cho Vietcombank năm 2020 cao hơn mức bình quân của ngành 

(tức cao hơn 14%) để ngân hàng khai thác hết tiềm năng của mình. 

 PLX: Petrolimex ước lãi trước thuế 2019 tăng 9% lên 5.486 tỷ đồng. 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nộp Ngân sách 41.800 tỷ đồng (tăng 7% so 

với 2018), lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.486 tỷ đồng (tăng 9% so 

với 2018). Sản lượng xuất bán hơn 13,6 triệu m3/tấn (tăng 5,9% so với 

2018). 

 HVG: Hùng Vương lỗ thêm 600 tỷ đồng sau kiểm toán. Thuỷ sản Hùng 

Vương sau kiểm toán lỗ ròng thuộc về Công ty mẹ lỗ thêm 600 tỷ lên 

1.075 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế tính đến 30/9/2019 là 1.489 tỷ đồng. 

 AAM: Năm 2019 lãi 10,3 tỷ đồng vượt 29% kế hoạch cả năm. CTCP 

Thủy sản Mekong đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng 

kỳ, LNTT đạt 10,27 tỷ đồng, LNST đạt 8,3 tỷ đồng giảm 13% so với năm 

2018. 

 GEX: Gelex phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Lãi 

suất cố định 6,95%/năm. Đợt phát hành này được bảo lãnh thanh toán bởi 

Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng  được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA 

trên toàn cầu.  

 CNG: CNG Việt Nam ước lãi 107 tỷ đồng năm 2019. CTCP CNG Việt 

Nam ghi nhận sản lượng khí tiêu thụ ước đạt 192,16 triệu Sm3, vượt 23% 

kế hoạch năm. Doanh thu dự kiến cũng vượt 23% kế hoạch, ước đạt hơn 

2.147 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 107 tỷ đồng, vượt nhẹ 

1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 PHR: PHR lãi 469 tỷ đồng năm 2019. Công ty cổ phần Cao su Phước 

Hòa  ghi nhận  doanh thu năm 2019 tăng 6% lên hơn 400 tỷ đồng. Lợi 

nhuận sau thuế thu về 491 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2018. 

 MSN: Masan Group sẽ nắm 70% công ty hợp nhất sau thương vụ với 

Vingroup. Tập đoàn Masan nắm giữ 70% công ty hợp nhất, trong khi 

Vingroup và các bên khác sở hữu 30%. VinCommerce dự kiến tăng doanh 

thu lên 42.000 tỷ đồng, biên EBITDA từ âm 3% đến hòa vốn. 

 SGT: Ngày 3/1, ông Nguyễn Thanh Hải đã mua 320.650 cổ phiếu. Sau 

giao dịch ông Hải nâng lượng nắm giữ lên 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương 

5% vốn của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài  

 POW: PV Power ước lãi quý IV giảm 14%. Tổng công ty điện lực dầu 

khí Việt Nam ước tính doanh thu Q4/2019 của công ty đạt 9.646 tỷ đồng; 

lãi trước thuế 376 tỷ đồng; lần lượt tăng 22% và giảm 13,7% cùng kỳ năm 

trước. 

 

TIN SÀN HOSE 

 HDM: Dệt may Huế lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đạt 40 tỷ đồng. 
CTCP Dệt may Huế  đề ra kế hoạch doanh thu 1.815 tỷ đồng, tăng 3% so 
với ước thực hiện 2019. Kim ngạch xuất khẩu 112 triệu USD, tăng 12%. 
Lãi trước thuế 40 tỷ đồng và chia cổ tức 20%;  

 PTI: Bảo hiểm Bưu điện ước lãi 106 tỷ đồng năm 2019. Tổng CTCP Bảo 
hiểm Bưu điện ước kết quả kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 5.726 tỷ đồng, 
vượt 18% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 106 
tỷ đồng, hoàn thành 88% chỉ tiêu lợi nhuận. 

 OCH: Ocean Hospitality đặt kế hoạch lãi sau thuế 115 tỷ đồng năm 
2020. CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương  đề ra kế hoạch kinh doanh 
năm 2020 với tổng doanh thu ước tăng 11% lên 1.325 tỷ đồng.  

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PGD      1,020.80  ART            0.70  

CTG           55.80  TNG            0.50  

HPG           26.58  DP3            0.16  

VNM           21.50  BVS            0.09  

HDB           10.59  IVS            0.06  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB         (59.94) WCS           (1.20) 

KDC         (25.62) INN           (0.79) 

AGG         (21.67) SHB           (0.44) 

PDR           (5.31) TIG           (0.20) 

HCM           (4.90) CEO           (0.17) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
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 

 Công bố biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho 

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hong Kong 

giai đoạn 2019 - 2022. Hàng hóa nhập khẩu được 

hưởng thuế ưu đãi nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện: Thuộc 

biểu thuế được ban hành kèm; được nhập khẩu từ các 

nền kinh tế thành viên AHKFTA; vận chuyển trực tiếp 

từ nước xuất khẩu theo quy định của AHKFTA và Bộ 

Công Thương; đáp ứng các quy định về xuất xứ và có 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

 Nhiều doanh nghiệp ‘mất tích', nợ tiền BHXH 

hàng trăm tỉ đồng. Cụ thể nợ khó đòi năm 2019 là 

415 tỉ đồng cao hơn năm 2018 với 327 tỉ đồng. Năm 

2019 đơn vị thanh tra trên 5.700 đơn vị sử dụng lao 

động, qua đó yêu cầu các đơn vị vi phạm nộp tiền nợ 

lên trên 230 tỉ đồng. Đặc biết trong số 134 đơn vị bị 

xử phạt, có 72 hồ sơ đơn vị cố tình nợ đọng được 

chuyển sang cơ quan công an điều tra, truy tố. 

 Vé máy bay Tết các tuyến TP HCM - Hà Nội, Đà 

Nẵng vẫn còn. Theo đại diện một hãng hàng không, 

tình hình vé Tết năm nay không quá căng thẳng như 

những năm trước khi thị trường có thêm hãng mới và 

các hãng liên tục nhập về máy bay mới; tăng tần suất 

chuyến bay, mở thêm đường bay... 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng phát hành hơn 115.000 tỷ đồng trái phiếu 

trong 2019. Các NHTM chào bán 117.130 tỷ đồng trái 

phiếu và phát hành được 115.022 tỷ đồng, tương ứng tỷ 

lệ thành công là 98,2%. Ngoại trừ BIDV và VietinBank 

có các đợt chào bán ra công chúng trong nước và 

VPBank thực hiện chào bán trái phiếu quốc tế, hầu hết 

các NHTM đều phát hành dưới hình thức riêng lẻ. 

 Nhu cầu thép 2020 tăng trưởng chậm, làn sóng bảo 

hộ có thể tiếp diễn. SSI Research cho rằng mở rộng công 

suất trong khi nhu cầu tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là 

thép xây dựng, có thể gia tăng sức ép cạnh tranh cho thị 

trường trong nước và làm giá thép trong nước biến động 

mạnh hơn. Thị trường tôn mạ có thể ổn định hơn so với 

thép xây dựng do các công ty lớn không có kế hoạch gia 

tăng công suất. 

 'Ô nhiễm không khí có thể khiến GDP Việt Nam giảm 

5%'. Khối FDI lo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm 

trọng ở Việt Nam ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế về 

dài hạn. Ngoài ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước 

cũng là một vấn đề nghiêm trọng khiến các nhà đầu tư 

nước ngoài bận tâm. Hệ quả dễ thấy là suy giảm dự án 

đầu tư các công ty nước ngoài.  

 

TIN VĨ MÔ 

 Dòng vốn ETFs rục rịch trở lại thị trường Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2020. Các quỹ VFMVN30 ETF, 

VNM ETF, Kindex Vietnam VN30 ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF đều phát hành chứng chỉ quỹ. Thời gian tới, chúng 

ta có thể kỳ vọng dòng vốn ETFs sẽ tham gia vào thị trường mạnh hơn khi xuất hiện nhiều quỹ ra đời dựa trên các bộ chỉ số 

VNDiamond, VNFin Lead, VNFin Select. 

 Đơn vị thi công xây dựng Bệnh viên 108 sẽ lên sàn UPCoM. HNX thông báo CTCP 319.5 sẽ giao dịch 4.4 triệu cp trên 

sàn UPCoM, mệnh giá 10,000 đồng/cp đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 16/01/2020 với giá tham chiếu 10,700 đồng/cp. 

 Một cá nhân từng là cổ đông lớn PPE bị phạt 50 triệu đồng. Theo đó, bà Linh bị phạt tiền 50 triệu đồng vì đã không báo 

cáo khi không còn là cổ đông lớn của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.824 -0.46% 

Hang Sheng 28.638 0.27% 

Nikkei 225 23.851 0.47% 

Kospi 2.215 0.37% 

Shanghai 3.092 -0.08% 

SET 1.580 0.06% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.42 -0.01% 

USD/CNY 6.92 -0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.82 -0.41% 

S&P500 VIX 12.56 0.16% 

 Chứng khoán Mỹ ngày 10/1 chứng kiến chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 29.000 điểm rồi quay đầu giảm khi 

nhà đầu tư lo ngại về số liệu việc làm và tình hình căng thẳng địa chính trị. Dow Jones giảm 0,46%, &P 500 và Nasdaq 

Composite đóng cửa giảm lần lượt 0,29% và 0,27%. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều trong bối cảnh thị trường theo dõi diễn biến căng thẳng Mỹ - Iran. Giá dầu WTI 

giảm 0,2% xuống 58,8 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,3% xuống 64,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,25% xuống 1.558,10 USD/ounce; 

vàng giao tháng 2 giảm 0,25% xuống 1.559,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1115. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD 0,12%  xuống 1,3043. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,11% lên 109,58. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ và Trung Quốc sẽ đối thoại mỗi năm 2 lần nhằm giải quyết tranh 

chấp và cải tổ kinh tế. Các chương trình đối thoại bán niên trên sẽ được 

dẫn đầu bởi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng 

Trung Quốc Lưu Hạc. Các cuộc đối thoại này sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, 

trong đó có chính sách kinh tế Trung Quốc, trong đó có trợ cấp của nhà 

nước và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. 

 Iran thừa nhận bắn rơi máy bay chở 176 người của Ukraine, Tổng 

thống xin lỗi. Trong bản tin được phát sáng 8/1 trên truyền hình quốc gia 

Iran, "lỗi của con người" chính là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 737-

800 gặp nạn. 

Highlight 


