
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.28% 0.08% 

Giá cuối ngày 965.84 102.3 

KLGD (triệu cổ phiếu)  147.14   23.68  

GTGD (tỷ đồng) 2,763.78  233.80  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,808,650 -201,214 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

70.83 -3.12 

Số CP tăng giá 120 46 

Số CP đứng giá 96 259 

Số CP giảm giá 208 62 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

QPH 20% bằng tiền 14/01/20 

XMC 
Quyền mua giá 10.000. 

Tỷ lệ 6:1 
15/01/20 

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 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CTG: IFC tiếp tục thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của VietinBank. 

Nhóm IFC đã hoàn tất bán ra hơn 55,7 triệu cổ phiếu CTG trong ngày 8/1. 

Sau giao dịch, nhóm IFC chỉ còn nắm 185,8 triệu CTG. Tỷ lệ sở hữu giảm 

xuống còn 4,99%. 

 MSN: Masan sẽ rót 15 triệu USD để "cải tổ" Vinmart. Hệ thống siêu thị 

sẽ được cải tổ và số hóa, trong đó hàng tồn kho sẽ được quản lý theo thời 

gian thực, áp dụng công nghệ trong trải nghiệm mua hàng. Dự kiến Tập 

đoàn Masan sẽ đầu tư 15 triệu USD để nâng cao tính hiệu quả hoạt động 

của nền tảng này. 

 HVG: Thủy sản Hùng Vương đã bán xong 5 triệu cổ phiếu quỹ ở mức 

giá xấp xỉ 8.000 đồng/cp. HVG đã hoàn tất bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu 

quỹ đăng ký bán trước đó – đây là toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà công ty đang 

sở hữu. Giá giao dịch bình quân 8.001 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số 

tiền thu về xấp xỉ 40 tỷ đồng. 

 DSN: Lãi trước thuế 120 tỷ đồng năm 2019. CTCP Công viên nước Đầm 

Sen ghi nhận tổng doanh thu năm 2019 đạt 219,4 tỷ đồng, hoàn thành kế 

hoạch đặt ra cho cả năm và tăng nhẹ so với con số 216,6 tỷ đồng đạt được 

năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 119,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 

đạt 95,2 tỷ đồng 

 BVH: Bảo Việt ước lãi 1.200 tỷ đồng năm 2019, tăng 3%. Tập đoàn ước 

đạt gần 45.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và khoảng 1.200 tỷ đồng lợi 

nhuận sau thuế trong 2019. So với số liệu năm 2018, lợi nhuận tăng 3% 

 NTL: Kế hoạch kinh doanh 2020 phụ thuộc vào 2 dự án đang triển 

khai. CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm lập kế hoạch kinh doanh năm 2020 

dựa trên thực tế, tiềm năng khai thác của dự án ở Hoài Đức và Hạ Long. 

Trước mắt, doanh nghiệp này sẽ không tìm kiếm đầu tư các dự án mới mà 

tập trung vào các dự án hiện hữu bằng nguồn vốn tự có.   

 DXG: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lương Trí Thìn đã mua 3 

triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 63,2 triệu cổ phiếu, tương đương 

11,6% vốn của DXG. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận, từ ngày 27/12/2019 đến 9/1. 

 GMD:  Ông Đỗ Lộc, anh trai Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Nhân đã mua 

200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận vào ngày 

10/1. Sau giao dịch, ông Lộc nắm giữ 405.028 cổ phiếu, tương đương 

0,14% vốn GMD. 

 BRC: Lãi sau thuế năm 2019 tăng 16% so với năm trước. Công ty ghi 

nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. 

  

TIN SÀN HOSE 

 VIF: 350 triệu cổ phiếu VIF sẽ hủy giao dịch trên Upcom kể từ 17/1/2020 

.Vinafor vừa trải qua 3 quý kinh doanh có lợi nhuận giảm sút liên tiếp. 

 ACV: ACV có thể bị truy thu tiền thuê đất vì thu phí vào sân bay. Bộ 

Tài chính cho rằng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sử dụng đất có 

mục đích kinh doanh nên phải nộp tiền thuê đất theo quy định. ACV phải bị 

truy thu đủ số tiền thuê đất từ khi bắt đầu thực hiện thu phí.  

 VNT: CTCP VNT Holdings đăng ký mua 3,3 triệu cổ phiếu qua phương 

thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 16/1 đến 11/2. Trước 

giao dịch, VNT Holdings nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 23,4% 

vốn của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG           23.62  NBC            0.14  

E1VFVN30           21.93  SHS            0.11  

VHM           15.73  BVS            0.10  

MSN           11.49  VCS            0.10  

VIC             7.90  SHB            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NLG         (23.22) PVS           (1.93) 

CTG           (9.24) VCG           (0.76) 

VNM           (5.93) SCI           (0.29) 

PVD           (2.48) WCS           (0.21) 

ANV           (1.67) TTZ           (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 

 6 đối tượng được vay vốn ưu đãi đi lao động nước 

ngoài. Theo hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN, chỉ 

có 6 đối tượng NLĐ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 

ưu đãi khi muốn đi xuất khẩu lao động, những đối 

tượng này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có 

nơi cư trú hợp pháp, đã ký hợp đồng với doanh nghiệp 

đưa NLĐ đi xuất khẩu. 

 Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp. Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Tổng kết công 

tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 diễn ra ngày 13/1, 

góp phần bảo đảm minh bạch, công bằng, giảm tiêu 

cực trong lĩnh vực quản lý thuế. 

 Heineken Việt Nam bị truy thu, phạt 916 tỷ đồng 

thuế. vì một giao dịch vào cuối năm 2018, khi Công 

ty Heineken Asia Pacific Pte. Ltd (Singapore) chuyển 

nhượng vốn 100% cổ phần tại Công ty TNHH Nhà 

máy bia Heineken Việt Nam – Hà Nội cho Công ty 

TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. Giá trị giao 

dịch này lên đến hơn 4.800 tỷ đồng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân sách nhà nước: Thu vẫn không đủ bù chi. Ngân 

sách nhà nước năm qua vẫn bội chi cao. Nhiều chuyên gia 

cho rằng, sự phân bổ thu chi ngân sách giữa các tỉnh vẫn 

còn bất cập, nhiều nguồn thu chưa khai thác hết tiềm năng. 

Thực tế cho thấy, năm qua dù lần đầu tiên 63 tỉnh, thành 

trên cả nước thu đạt, thậm chí vượt dự toán thu NSNN. 

Tuy nhiên, soi kỹ vẫn có rất nhiều địa phương thu ít nhưng 

chi nhiều. 

 Thị phần hàng không Việt Nam thay đổi ra sao trong 

năm 2019. Tổng thị phần của Vietnam Airlines Group tới 

hết tháng 12/2019 là 45,8%. Hãng duy nhất tăng trưởng về 

thị phần trong năm 2019 là tân binh Bamboo Airways. 

Trong tháng 12/2019, Cục Hàng không ghi nhận hãng bay 

của ông Trịnh Văn Quyết nắm 12,3% thị phần, Vietjet nắm 

42,2% thị phần. 

 Triển vọng ngành ngân hàng 2020: Điều hành không 

quá chặt, tăng trưởng vẫn tích cực. Năm 2020, NHNN 

tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ ngành, khả năng sinh lời 

trên tài sản và định giá các ngân hàng ở mức rất hấp dẫn... 

Đặc biệt, bức tranh vĩ mô đang rất ổn định để giúp ngân 

hàng tăng trưởng thu nhập từ lãi cũng như từ phí và duy 

trì chất lượng tài sản. 

TIN VĨ MÔ 

 350 triệu cổ phiếu VIF (Vinafor) sẽ hủy giao dịch trên Upcom từ 17/1. Nguyên nhân hủy đăng ký giao dịch, là do Tổng công 

ty đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX. 

 Thị trường vốn 2020: Cần cải thiện sức hấp dẫn.  Nhiều tổ chức kinh tế lớn dự báo, thị trường vốn năm 2020 sẽ có những thay 

đổi tích cực khi dòng tiền từ khối ngoại chảy mạnh hơn vào thị trường, hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp được đẩy 

mạnh. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành sự thật, cần nhiều nỗ lực để tháo gỡ các điểm nghẽn. 

 Thêm giải pháp gỡ khó cho thoái vốn nhà nước. Hiện Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định 32/2018/NÐ-CP về sửa 

đổi Nghị định 91/2015/NÐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp. Theo đó, mức giá khởi điểm do doanh nghiệp nhà nước quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển 

nhượng vốn để làm cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký khối lượng mua và nộp tiền đặt cọc không được thấp hơn các mức giá: giá xác 

định của tổ chức có chức năng thẩm định giá. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.907 0.29% 

Hang Sheng 28.955 1.11% 

Nikkei 225 24.013 0.68% 

Kospi 2.248 0.86% 

Shanghai 3.116 0.75% 

SET 1.580 0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.38 0.02% 

USD/CNY 6.89 -0.01% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.86 0.45% 

S&P500 VIX 12.32 -1.91% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi có tin Mỹ bỏ gắn mác thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc trước thềm kí kết 

thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào ngày 15/1 tới. Dow Jones tăng 0,29%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần 

lượt 0,7% và 1,04%, cùng nhau lập đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay giảm do căng thẳng khu vực Trung Đông hạ nhiệt và nhà đầu tư hướng sự chú ý tới nhu cầu tăng trưởng 

chậm sau khi báo cáo tuần trước cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng. Giá dầu WTI giảm 0,2% xuống 57,8 USD/thùng, giá dầu 

Brent giảm 0,3% xuống 64 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm do tín hiệu thương mại lạc quan. Giá vàng giao ngay giảm 0,16% xuống 1.544,90 USD/ounce; 

vàng giao tháng 2 giảm 0,25% xuống 1.544,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trước lễ kí kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% 

lên 1,136. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1.2992. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,94. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. 

Đây là một dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nước đang giảm đi 

sau gần 2 năm đối đầu. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sau khi giảm còn 7,18 

nhân dân tệ đổi 1 USD vào đầu tháng 9-2019, đồng nhân dân tệ đã tăng 

giá vào tháng 10-2019 và hiện giao dịch ở mức 6,93 nhân dân tệ/USD. 

 Ngân hàng Anh có thể sớm hạ lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế đang 

yếu ớt, dù việc Anh rời EU (Brexit) phần nào đã được giải tỏa. Cụ thể, 

các chuyên gia đánh giá khả năng giảm lãi suất đã tăng từ mức 10% lên 

đến 50% 

Highlight 


